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ÖNSÖZ

Sağlık hizmetleri için yapılacak harcamaların finansman
kaynaklarından en önemlisi sağlık sigortası primleridir. Bu
kitapta sağlık sigortasının ülkemizde iki uygulama şekli olan
Genel Sağlık Sigortası ve özel sağlık sigortaları hakkında bilgi
verilmiştir.
Sağlık sigortası genel bilgileri yanında Türkiye’de sağlık
sigortaları hakkında verilen bilgilerin yaşamınız süresince size
faydalı olmasını umuyorum.
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1. SAĞLIK, SAĞLIĞIN ÖNEMİ, SAĞLIK
HİZMETLERİ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.

Sağlığın Tanımı

1.2.

Sağlığın Önemi

1.3.
Özellikleri

Sağlık Hizmetinin Tanımı ve Sağlık Hizmetlerinin

1.4.

Sağlık Hizmetlerinin Türleri

1.5.

Sağlık Hizmet Düzeyleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Dünya
tanımlamaktadır?
2)

Sağlık

Örgütü

sağlığı

nasıl

Toplumun sağlıklı olması neden önemlidir?

3)
Ekonomide sözü edilen hizmet ile sağlık
hizmeti özellikleri farklı mıdır?
4)
Koruyucu sağlık hizmetleri mi tedavi edici
sağlık hizmetleri mi önemlidir?
5)
Üçüncü
özellikleri nelerdir?

basamak

sağlık

hizmetlerinin
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım
Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Sağlığın tanımı

Sağlık
Konunun iki üç
tanımında yer alan kez
tekrarı
unsurları bilmek
yapılmalıdır.

Sağlığın önemi

Sağlığın birey Konunun
ve
toplum öğrenilmesine
açısından önemini destek
olmak
öğrenmek
amacıyla
ekonomik, siyasi
açıdan
sağlığın
önemi konusunu
araştırmak.

Sağlık
hizmetlerinin
özellikleri
türleri

Sağlık
hizmetlerinin
özgü
ve kendine
özelliklerini
bilmek ve sağlık
hizmet
türlerini
öğrenmek

Konunun iki üç
kez tekrarı ile
koruyucu, tedavi
edici,
sağlığı
geliştirici
ve
rehabilite
edici
sağlık hizmetleri
rahatlıkla
öğrenilecektir.

Kabul görmüş Sağlık
Sağlık hizmet
hizmet
birinci, ikinci ve düzeylerinin
düzeyleri
üçüncü basamak maliyet, kapsam,
sağlık
ulaşım açısından
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hizmetlerinin
özellikleri
ve
kapsamı hakkında
bilgi vermek

farkını
bilerek
öğrenmek bilginin
kalıcılığını
sağlayacaktır.
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Anahtar Kavramlar
Sağlık,
Sağlık Hizmeti,
Koruyucu Sağlık Hizmeti,
Sağlık Hizmet Düzeyi
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Giriş
Sağlıklı olma hakkı temel insan haklarındandır. Kişinin
sağlıklı bir şekilde yaşaması, hastalandığında yeniden sağlığına
kavuşturulması ve hastalığı ortaya çıkaran nedenlerin ortadan
kaldırılması sağlıklı yaşam hakkı için gereklidir. Kişinin sağlıklı
yaşam hakkı kabul edilmekle birlikte sağlıklı yaşam hakkı
ülkelere, dönemlere, kişilere ve ilgili bilim adamlarına göre
farklılık göstermektedir.
Sağlığın temel amacı insan potansiyelinin gelişmesine
engel olacak biyolojik, çevresel, sosyal, ailesel ve kişisel
faktörlerin ortaya çıkmasını önlemektir. Sağlık; fiziki ve sosyal
çevreye ilişkin olarak vücut ve kafanın ahenkli bir şekilde
çalışması veya fonksiyonlarını yerine getirmesi olup hayattan
zevk alınmasını, kişinin kendisi ve çevresi hakkında en doğru
kararı vermesini ve verimli bir üretim seviyesine ulaşılmasını
mümkün
kılmaktadır.
Dolayısıyla
toplum
refahının
sağlanmasında, sağlık şartlarının iyileştirilmesi toplumsal bir
amaçtır. Bu bölümde sağlık tanımı verilecek, sağlık hizmetlerinin
özellikleri, sağlık hizmet türleri anlatılacaktır.
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1.1. Sağlığın Tanımı
Geleneksel olarak sağlık, hastalık yokluğu ya da beklenen
iyilik olarak tanımlanmıştır. Günümüzde ise genel kabul gören
sağlık tanımı Dünya Sağlık Örgütünün yapmış olduğu tanımdır.
Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre sağlık; bedensel, ruhsal
ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Dolayısıyla sağlığın
sadece bedeni boyutu değil ruhsal ve sosyal boyutu da vardır.
Sağlığı daha geniş bir çerçevede diğer bir ifadeyle yaşamdaki
sosyo-ekonomik ve politik bir çerçevede ele alan Dünya Sağlık
Örgütü’nün tanımı hala en fazla kabul gören tanımdır.
Sağlık, fiziki ve sosyal çevreye ilişkin olarak vücut ve
kafanın ahenkli bir şekilde çalışması veya fonksiyonlarını yerine
getirmesidir.
Sağlık konusunda bir tanım da 224 sayılı Sağlık
Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanunda yapılmıştır.
Söz konusu Kanuna göre sağlık, sadece hastalık ve maluliyetin
yokluğu olmayıp bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam bir
iyilik halidir. Tam bir iyilik hali ise henüz net olarak tarif
edilmemiştir. Çünkü sağlık sürekli gelişen bir olgu olduğundan
tam bir iyilik hali, erişilebilecek en iyi sağlıklı olma halidir. Tam
bir iyilik hali; kişilere, hükümetlere, döneme, ülkelere, vb. göre
değişebilecek bir kavramdır.
O halde sağlık; fiziki ve sosyal çevreye ilişkin olarak
vücut ve kafanın ahenkli bir şekilde çalışmasını, hayattan zevk
alınmasını, kişinin kendisi ve çevresi hakkında doğru karar
vermesini ve verimli olmasını mümkün kılan bir olgudur.
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 25. Maddesinde en
temel hak olan “yaşam hakkı” çerçevesinde sağlık hakkına yer
verilmiş ve sağlığın doğuştan kazanılmış bir insanlık hakkı
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olduğuna işaret edilmiştir. Sağlık hakkı iki şekilde ele alınabilir:
Sağlıklı olma hakkı ve sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı.
Sağlıklı olma hakkı, temel insan haklarından biridir.
İnsanlar, sağlıklı bir şekilde yaşama hakkına sahiptir. Sağlık
hizmetlerinden yararlanma hakkı ise kişinin; toplumdan,
devletten sağlığının korunmasını, gerektiğinde tedavi edilmesini,
iyileştirilmesini isteyebilmesi ve toplumun sağladığı imkânlardan
yararlanabilmesidir. Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından
kabul edilen Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklara Dair
Sözleşmede (12.madde) sağlık hakkı, her şahsın erişebileceği en
iyi sağlık durumuna ulaşabilmesidir. Sağlık hakkının hayata
geçirilmesi için şunlar gereklidir:
- çocuk ölümleri azaltılmalıdır,
- çocuğun sıhhatli bir şekilde gelişmesi sağlanmalıdır,
- çevre ve endüstriyel hijyen geliştirilmelidir,
- bulaşıcı, salgın veya belirli bölgeye has hastalıklarla
mesleki hastalıklar kontrol edilmeli, önlenmeli, tedavi edilmeli,
hastalık halinde her türlü özen ve tıbbi hizmet sağlanmalıdır.
Sağlıklı yaşama hakkı ile ilgili olarak 1982 Anayasasının
56.maddesinde şu ifadeye yer verilmiştir: “Herkes sağlıklı ve
dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Devlet herkesin
hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak;
insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak işbirliğini
gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp
hizmet vermesini düzenler”. O halde kişilerin sağlıklı bir ortamda
yaşaması ve sağlığı bozulduğunda tekrar sağlığına kavuşabilmesi
için gerekli sağlık sisteminin kurulmasından devlet sorumludur.
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1.2.

Sağlığın Önemi

Bir toplumda sağlıklı kişilerin olması, toplum için şu
faydaları sağlamaktadır:
- Kişilerin sağlıklı olması, sağlıklı düşünmelerine;
kendileri, çevreleri ve ülkeleri hakkında doğru karar vermelerine
neden olur.
- Kişiler sağlıklı ise gelir getirici üretken faaliyetlerde
yer alabilir.
- Kişilerin sağlıklı
azalmasına neden olur.

olması

sağlık

harcamalarının

- Kişilerin sağlıklı olması eğitim ile birlikte teknolojiye,
çevreye ve değişen şartlara uyumunu kolaylaştırır.
- Sağlıklı kişi kendisi ve ülkesi için verimli kişidir.
- Sağlıklı kişilerin sayıca artması, toplumun ekonomik
ve sosyal refahının artmasında en önemli faktördür.
Sağlık, toplumun bütününü ilgilendirdiği için sağlık
sektörü büyük bir sektördür. Sağlık sektöründe görev yapan
işgücünün fazlalığı, kullanılan araç-gereçler, teknoloji, bina, ilaç,
tıbbi cihazlar, vb. ekonomide üretim ve gelir artışı yaratan
unsurlardır. Bir ülkede vatandaşların, ekonomik ve sosyal hayata
sağlıklı bireyler olarak katılımlarını sağlamak amacıyla devletin
zorunlu olarak sağlık hizmetlerini sunması, yatırımların artışına
neden olurken, gerçekleştirdiği sağlık harcamaları piyasada
talebin dolayısıyla üretimin artışına neden olmaktadır. Bilindiği
gibi her yatırım artışı; üretim ya da üretim kapasitesinin artışı,
istihdamın artışı ve dolayısıyla gelirin artışı demektir. O halde
sağlık sektöründe sağlık hizmetlerinin arzı ve sağlık hizmetleri
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arzı nedeniyle piyasada mal ve hizmetlere olan talep artışı
ekonomide olumlu etki yaratmaktadır.

1.3. Sağlık Hizmetinin Tanımı ve Sağlık
Hizmetlerinin Özellikleri
Kişi ve toplum sağlığının korunup geliştirilmesi ve hasta
olan kişilerin tekrar sağlıklarına kavuşturulması için yapılan tüm
hizmetler sağlık hizmetleri kapsamına girmektedir.
Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönergenin,
4. maddesine göre, sağlık hizmetleri; insan sağlığına zarar veren
çeşitli etmenlerin yok edilmesi ve toplumun bu etmenlerin
etkilerinden korunması, hastaların tedavi edilmesi, bedensel ve
ruhsal yetenek ve becerileri azalmış olanların rehabilite edilmesi
için yapılan hizmetlerdir.
Sağlık hizmetleri, insanların yaşam sürelerine, kuvvet ve
dirençlerine, enerji ve canlılıklarına etki eden bütün faaliyetleri
kapsamaktadır. Schultz’a göre, insan unsurunun yeteneklerinin
geliştirilmesi ile ilgili en önemli faaliyetlerin başında sağlık
hizmetleri gelmektedir. Özellikle kalkınma çabası içinde bulunan
ülkeler, kalkınma çabasının gerektirdiği ve insan unsuru ile ilgili
bulunan bir takım şartları yerine getirmek zorundadırlar. Bu
şartlardan birisi sağlık hizmetleri diğeri de eğitim seviyesinin ve
eğitim sisteminin iyileştirilmesidir.
Sağlıklı olmayan bir insanın ekonomik faaliyetlerde
bulunması veya gereği gibi çalışması mümkün değildir. Ayrıca
sağlık şartlarının iyi olmaması nüfusun kuvvetini kaybetmesine
neden olmaktadır. Bir ülkede verimli insan faaliyetlerinin artması
için sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve özellikle insanların
fizik yapılarının geliştirilmesi gerekmektedir.
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Kişilerin yaşamları boyunca birçok kez sağlıkları
bozulabilir. Sağlığın bozulması durumunda tedavinin sağlanması
için sağlık hizmetlerinin kalite ve standardının artırılarak
sürdürülmesi gerekmektedir. Sağlık hizmetlerinin kendine özgü
özellikleri ise şunlardır:
- Sağlık hizmetleri ertelenemez,
- Sağlık hizmetlerinin ikamesi yoktur,
taşır,

- Sağlık hizmetlerinin bir bölümü kamu malı özelliği

- Sağlık hizmetlerinin yetersizliği toplumsal sorunlara
yol açar,
- Sağlık hizmeti tüketimi rastlantısaldır,
- Sağlık hizmetinin boyutunu ve kapsamını hekimler
belirler,
- Sağlık hizmetlerinde tüketicilerin davranışları rasyonel
değildir,
- Sağlık hizmetlerinin faydası para ile ölçülemez,
- Sağlık hizmetinden yararlananlar aynı doyum ve
kaliteyi elde edemeyebilir,
- Sağlık hizmetlerinin sunumunda iyileştirme garantisi
yoktur,
- Sağlık hizmetlerinin iyi ya da kötü olması dışsal yarar
veya zarar doğurabilir.

12

1.4.

Sağlık Hizmetlerinin Türleri

Sağlık hizmetleri, 5.1.1961 gün ve 224 sayılı Sağlık
Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Konusunda Kanun’da, “insan
sağlığına zarar veren çeşitli faktörlerin yok edilmesi ve toplumun
bu faktörlerin tesirinden korunması, hastaların tedavi edilmesi,
bedeni ve ruhi kabiliyet ve melekeleri azalmış olanların işe
alıştırılması için tıbbi faaliyetler” olarak tanımlanmaktadır. Bu
tanıma göre sağlık hizmetleri, hizmetin niteliğine göre dört grupta
toplanmaktadır: Koruyucu sağlık hizmetleri, tedavi edici sağlık
hizmetleri, rehabilitasyon hizmetleri ve sağlığın geliştirilmesi
hizmetleri.
1.4.1 Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Bu hizmetler; çevre sağlık koşullarının düzeltilmesi,
halkın sağlık konusunda eğitilmesi, bulaşıcı hastalıkların yok
edilmesi, beslenme koşullarının geliştirilmesi, ana çocuk sağlığı
ve aile planlaması gibi konuları kapsamaktadır.
Koruyucu sağlık hizmetleri, sağlıksız olmayı hazırlayan
koşulları önlemeye yöneliktir. Koruyucu sağlık hizmetleri
toplumda hastalık görülme olasılığını azaltmakta ve tüm toplum
üyeleri, koruyucu sağlık hizmetlerinden eşit şekilde
yararlanmaktadır. Koruyucu sağlık hizmetleri çok geniş kapsamlı
bir hizmet türüdür. Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında yer
alan sağlık hizmetleri şunlardır:
- bulaşıcı hastalıklarla mücadele,
- anne ve çocuk sağlığı,
- hastalanma riski taşıyan kişilerin aşılanması,
- çevre kirliliğinin önlenmesi,
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- sağlıklı beslenme,
- tütün, alkol ve madde bağımlılığı ile mücadele,
- toplum temelli ruh sağlığı hizmetleri,
- sağlık ve hijyen konusunda bireylerin eğitimi,
- işyeri çalışma koşullarının iyileştirilmesi,
- gıda maddeleri üretiminin iyileştirilmesi, vb.
Koruyucu sağlık hizmetleri toplumun bütününe yönelik
olduğundan kamusal niteliği ağır basan ve özel faydaya göre
sosyal faydanın daha fazla olduğu hizmetlerdir. Ancak koruyucu
sağlık hizmetlerinin sonuçlarını tam olarak ölçmek mümkün
değildir. Koruyucu sağlık hizmetleri, toplumun bütününe yönelik
hizmetler olup kişilerin bireysel olarak ne kadar
faydalandıklarının ölçülemediği bu nedenle fiyatlandırılamayan
tam kamusal hizmetlerdir. Pek çok ülkede koruyucu sağlık
hizmetlerinin finansmanını doğrudan devlet sağlamaktadır.
1.4.2 Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri
Tedavi edici sağlık hizmetleri; muayene, teşhis, tedavi
çalışmalarını kapsamaktadır. Tedavi edici sağlık hizmetlerinde
amaç, alınacak sağlık önlemlerine rağmen oluşabilecek hastalık
durumlarında; erken teşhis, hızlı ve etkin tedavi ve hastanın kısa
sürede sağlığına kavuşturulmasıdır. Tedavi edici sağlık
hizmetlerinin en önemli özelliği kişiye doğrudan yarar
sağlamalarıdır. Koruyucu sağlık hizmetlerinde kişiler, dolaylı
fayda sağlamakta iken tedavi edici sağlık hizmetlerinden
yararlananlar özel bir fayda sağlamaktadır.
Tedavi edici sağlık hizmetleri, hastalık riskinin ortaya
çıkmasıyla hasta olan kişilere şu hizmetleri sağlamaktadır:
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- hastane hizmetleri
- evde sağlık hizmetleri
- kan hizmetleri
- organ nakli hizmetleri
- doku ve hücre nakli hizmetleri vb.
Tedavi edici sağlık hizmetlerinin finansmanını sağlık
sigortası, kişiler ve devlet karşılamaktadır.
1.4.3 Rehabilitasyon Hizmetleri
Rehabilitasyon hizmetleri, beden ve ruh sağlığını
kaybederek sakat kalmış olanlara başkalarına bağımlı olmaksızın
yaşayabilmeleri için yapılan çalışmaları kapsamaktadır.
Rehabilitasyon hizmetleri kaza ve hastalık sonucu sakatlanan
kişilere tıbbi, sosyal, eğitsel ve mesleki faaliyetler aracılığıyla
işlevsel beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır. Rehabilitasyon
hizmetleri yataklı ve yataksız rehabilitasyon merkezleri
tarafından sağlanmaktadır.
Rehabilitasyon hizmetleri hemşirelik bakım merkezleri ve
evde bakım merkezleri tarafından da verilmektedir.
Rehabilitasyon hizmetleri ikiye ayrılmaktadır:
1)
Tıbbi Rehabilitasyon: Bedensel kalıcı bozukluk
ve sakatlıkların düzeltilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması
amacıyla tıbbi rehabilitasyon hizmetleri verilmektedir. Tıbbi
rehabilitasyon hizmetlerine şunlar örnek verilebilir: Postür
bozuklukların düzeltilmesi, eksremite protezlerinin kullanılması,
işitme, görme, vb. hataların en aza indirilmesi, vb.
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2)
Sosyal Rehabilitasyon: Bu rehabilitasyon
hizmetleri; sakat veya özürlü kişilerin günlük hayata aktif olarak
katılması, başkalarına bağımlı olmadan yaşayabilmesi amacıyla
yapılan işe uyum sağlama, yeni iş bulma ya da öğretme
çalışmalarını kapsamaktadır.
1.4.4 Sağlığın Geliştirilmesi Hizmetleri
Sağlıklı kişilerin, sağlık durumlarını daha üst düzeye
yükseltmek için sağlanan ve temel sorumluluğun bireylere ait
olduğu hizmetlerdir. Sağlığın geliştirilmesi hizmetleri; bedensel
ve zihinsel sağlık durumu, yaşam kalitesi ve yaşam süresinin
uzatılmasını amaçlamaktadır.
Sağlığın geliştirilmesi hizmetleri sağlık eğitimini de
kapsayan daha geniş kapsamlı hizmetleri ifade etmektedir. Sağlık
eğitimi, birey ve grupları hedef almaktadır. Oysa sağlığın
geliştirilmesi hizmetleri çevreyi, ulusal ve uluslararası boyutta
politik ve sosyal yapıyı değiştirmeyi hedeflemektedir. Bu
nedenle, sağlığın geliştirilmesi hizmetleri, sağlık kurumlarının
yanı sıra ulusal ve uluslararası bağlamda tüm özel ve kamu
sektöründeki kurum ve kuruşlarının görevleridir.

1.5.

Sağlık Hizmet Düzeyleri

Sağlık hizmetlerinde hizmet kapsamı, bir sağlık kurumu
veya programı tarafından sağlanan hizmetlerin sayısı, türü,
yoğunluğu veya karmaşıklığı olarak tanımlanabilir. Hastalıkların
tanı ve tedavisi farklılık göstermektedir. Örnek; nezle, kızamık,
suçiçeği gibi hastalıklar kolayca tanı konulup ve tedavisi
yapılabilecek hastalık grubunda iken hipertansiyon, diyabet,
böbrek yetmezliği gibi hastalıkların gerekli uzman, laboratuvar
ve ekipmanın bulunduğu hastanelerde, tanı ve tedavisinin
yapılması gerekir. Böbrek transplantasyonu hizmetinin sunulması
için nefroloji ve genel cerrahi uzmanlarına, ileri teknolojik
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olanakların bulunduğu laboratuvarlara ihtiyaç vardır. İşte
hastalıkların tanı ve tedavisinin farklı hizmetler gerektirmesi ve
bu hizmetlerin kapsamlarının farklı düzeylerde sağlık hizmetleri
ve kurumları ile karşılanması nedeniyle sağlık hizmetleri, hizmet
kapsamı bakımından üç düzeyde ele alınmaktadır: Birinci
basamak sağlık hizmetleri, ikinci basamak sağlık hizmetleri ve
üçüncü basamak sağlık hizmetleri.
1.5.1 Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri
Daha çok koruyucu sağlık hizmetlerini kapsayan birinci
basamak sağlık hizmetleri, genellikle uzmanlaşmamış tıp
personeli ve sağlık personeli tarafından sunulmaktadır. Birinci
basamak sağlık hizmetlerinde sınırlı olarak tedavi hizmetleri de
sağlanmaktadır. Ülkemizde birinci basamak sağlık hizmeti veren
kurumlara örnek olarak; toplum sağlığı merkezleri, aile sağlığı
merkezleri, 112 Acil Sağlık Hizmetleri verilebilir.
Toplum sağlığı merkezi kapsamında; Ana Çocuk Sağlığı
ve Aile Planlaması, Sıtma Savaş ve Verem Savaş hizmetleri yer
almaktadır.
Toplum sağlığı merkezi, birinci basamak sağlık
hizmetlerinden; toplumla ilişkili hastalıkların kontrolü, çevre
sağlığı, gerektiğinde adli tıp hizmetleri, okul sağlığı, iş sağlığı ve
güvenliği, acil sağlık hizmetleri, sağlık eğitimi, laboratuvar
hizmetleri gibi hizmetlerin sunumunu gerçekleştirmektedir.
Toplum sağlığı merkezi, gerekli kurumlarla işbirliği içinde
koruyucu ve tedavi edici hizmetlerden herkesin en iyi şekilde
yararlanması için bölgedeki nüfusun sağlık düzeyini yükseltici
planların yapılması ve uygulanmasından sorumludur.
Aile Sağlığı Merkezi ise kişilere koruyucu ve tedavi edici
hizmetler sunan aile hekimi ve aile sağlığı elemanından oluşan
aile hekimliği birimlerinin bir arada bulunduğu birimdir.
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Aile hekimliği uygulamasında bu hizmetin verildiği en
küçük birim, bir aile hekimi ve bir aile sağlığı elemanından oluşan
Aile Hekimliği Birimidir. Bir ve daha çok aile sağlığı
elemanından oluşan ve aile hekimliği uygulamalarının yapıldığı
merkezlere de Aile Sağlığı Merkezi denilmektedir. Aile hekimi,
aile sağlığı merkezini yönetmek, birlikte çalıştığı ekibi
denetlemek ve hizmet içi eğitimlerini sağlamak, Bakanlıkça
yürütülen özel sağlık programlarının gerektirdiği kişiye yönelik
sağlık hizmetlerini yürütmekle görevlidir. Aile hekimi, kendisine
kayıtlı kişileri bir bütün olarak ele alıp, kişiye yönelik koruyucu,
tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini bir ekip anlayışı
içinde sunmaktadır.
112 Acil Sağlık Hizmeti, hastane öncesi ve hastaneler
arası hasta nakli veya kişilerin acil tıbbi müdahale ihtiyaçları
durumunda hizmet sunan, bir merkeze bağlı istasyonlarda görev
yapan sağlık personeli ile ambulanslarından oluşmaktadır.
Birinci basamak sağlık hizmetlerine ulaşılabilirlik kolay
ve tedavi hizmetleri maliyetleri daha düşüktür. Çünkü birinci
basamak sağlık hizmetlerinde verilen tedavi hizmetleri daha az
karmaşık olduğu için daha az yatırım ve işletme sermayesi
gerektirmektedir. Sağlıkta Dönüşüm Programının hedefleri
doğrultusunda Sağlık Bakanlığı, dikey yapılanmayı ortadan
kaldıran yeni bir yapılanma sürecine girmiştir. Ülkemizde, Sağlık
Bakanlığı, planlayan ve denetleyen bir yapı haline gelmiş, sağlık
hizmetlerinin icrası bağlı kuruluşlar tarafından üstlenilmiş, 112
Acil Sağlık Hizmetleri haricindeki tüm birinci basamak sağlık
hizmetlerinin sunumu ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
görevlendirilmiştir.
1.5.2 İkinci Basamak Sağlık Hizmetleri
İkinci basamak sağlık hizmetlerinin temel amacı, tedavi
hizmetlerinin verilmesidir. İkinci basamak sağlık hizmetleri,
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çeşitli büyüklüklerdeki hastanelerde uzman tıp ve sağlık personeli
(hemşire, psikolog, eczacı, vb.) tarafından verilmektedir. Birinci
basamak sağlık hizmetleri aracılığı ile tedavi edilemeyen
hastalıkların tedavisi, ikinci basamak sağlık hizmeti veren
kurumlarda gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde ikinci basamak
sağlık hizmetleri sunan kurumlara; eğitim ve araştırma hastanesi
olmayan devlet hastaneleri, dal hastaneleri, bu hastanelere bağlı
semt poliklinikleri, entegre ilçe hastaneleri, Sağlık Bakanlığına
bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri, belediyelere ait hastaneler
örnek verilebilir.
1.5.3 Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetleri
Bölge hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri
tarafından verilen üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde de tedavi
amacı, ön plandadır. Birinci ve ikinci basamak sağlık
kurumlarında verilmesi mümkün olmayan, yoğun bilgi ve
teknolojik olanaklar gerektiren karmaşık vakalara yönelik
hizmetler üçüncü basamak sağlık hizmeti veren kurumlarca
sağlanmaktadır. Örnek: üniversite hastaneleri, üniversitelere
bağlı diş hekimliği fakülteleri, vakıflara ait eğitim ve araştırma
hastaneleri, vb.
Sağlık hizmeti bakımından basamaklandırılamayan sağlık
kurumları/kuruluşları ise şunlardır: Diyaliz merkezleri,
muayenehaneler, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri,
laboratuvarlar, kurumca yetkilendirilen işyeri hekimleri, Refik
Saydam Hıfzıssıhha laboratuvarları, Sağlık Bakanlığından
ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, vb.
Makroekonomik açıdan sağlık sisteminde verimliliğin
yükseltilmesi için birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık
hizmetlerinin koordineli olması ve bütünlük göstermesi
gereklidir. Sevk zinciri sisteminin uygulanması durumunda
bireyler önce birinci basamak sağlık hizmetlerinden
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yararlanacaktır. Birinci basamak sağlık hizmetleri, bireyin sağlık
gereksinimini karşılamıyorsa ikinci basamak sağlık hizmetlerine
başvuru yapacak, bu basamakta da gereksinimi karşılanmıyorsa
üçüncü basamak sağlık hizmetlerine başvuru olacaktır. Birinci
basamaktan sevk edildiğinde hastanın sağlık giderleri Sosyal
Güvenlik Kurumunca karşılanırken birinci basamaktan sevk
almadan ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmetinden
yararlanma durumunda sağlık giderlerini, hasta kendisi
karşılayacaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sağlığın tanımını, sağlıklı olma hakkı ile
sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkını öğrendik. Sağlıklı
kişilerden oluşan bir toplumun ekonomik ve sosyal yönden
gelişebileceğini, sağlıklı insanın üretimde katkı sağlayacağını;
kendisi, çevresi ve ülkesi için doğru karar vereceğini öğrendik.
Sağlık hizmetlerinin özelliklerini sağlık hizmet türlerini, maliyet,
kapsam ve ulaşım açısından farklılık gösteren birinci, ikinci ve
üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin neler olduğunu öğrendik.
Verimlilik açısından önce birinci basamak sağlık hizmetlerinden
yararlanılması gerekirse ikinci veya üçüncü basamak sağlık
hizmetlerine talepte bulunulması gerektiğini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1.
gereklidir?

Verimli insan faaliyetlerinin artması için hangisi

a) Eğitim hizmetleri
b) Sağlık hizmetleri
c) Sosyal güvenlik hizmetleri
d) Sosyal hizmetler
2.
belirler?

Sağlık hizmetlerinin kapsamını ve boyutunu kim

a) Sağlık Bakanlığı
b) Genel Sağlık Sigortası
c) Hekimler
d) Hastalar
3.

Hangisi koruyucu sağlık hizmetleri içinde yer

almaz?
a) Anne ve çocuk sağlığı
b) Sağlıklı beslenme
c) Sağlık ve hijyen konusunda bireylerin eğitimi
d) Evde sağlık hizmetleri
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4.

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Sağlık hizmetleri ertelenemez.
b) Sağlık hizmetlerinin faydası para ile ölçülemez.
c) Sağlık hizmet tüketimi rastlantısal değildir.
d) Sağlık hizmetlerinin sunumunda iyileştirme garantisi
yoktur.
5.
Çevre sağlık koşullarının düzeltilmesi halkın
sağlık konusunda eğitilmesi, bulaşıcı hastalıkların yok edilmesi,
beslenme koşullarının iyileştirilmesi hangi sağlık hizmetlerinin
konusudur?
a) Sağlığın geliştirilmesi hizmetleri
b) Koruyucu sağlık hizmetleri
c) Rehabilitasyon hizmetleri
d) Tedavi edici sağlık hizmetleri
6.
Aşağıdakilerden hangisi, sağlığın geliştirilmesi
hizmetlerine örnek verilebilir?
a) Evde sağlık hizmetleri
b) Yaşam kalitesi ve yaşam süresinin uzatılması
c) Sağlıklı beslenme
d) İşyeri çalışma koşullarının iyileştirilmesi
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7.
Çocuk ölümlerinin azaltılması; bulaşıcı, salgın
veya belirli bölgeye has hastalıkların, mesleki hastalıkların
kontrol edilip önlenmesi, tedavi edilmesi; çevre ve endüstriyel
hijyenin geliştirilmesi ne için gereklidir?
a) Sağlıklı yaşam hakkı için
b) Sağlık hakkı için
c) Koruyucu sağlık hizmetleri için
d) Sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı için
8.
Kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması
amacıyla kamuda ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarının
işletilmesinden kim sorumludur?
a) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
b) Türkiye Kamu Hastaneleri Birlikleri
c) Hastane Yöneticileri
d) Sağlık Bakanlığı
9.
Ülkemizde Ana-Çocuk Sağlığı, Aile Planlaması
hangi kurum içinde yer alır?
a) Aile Sağlığı Merkezleri
b) Toplum Sağlığı Merkezleri
c) Aile Hekimliği
d) Dal Hastaneleri
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10.
Diyaliz merkezleri, laboratuvarlar, tanı, tetkik ve
görüntüleme merkezleri hangi grup içinde yer alır?
a) Birinci basamak sağlık hizmetleri
b) İkinci basamak sağlık hizmetleri
c) Üçüncü basamak sağlık hizmetleri
d) Basamaklandırılamayan sağlık kurumları hizmetleri

Cevaplar
1) b, 2) c, 3) d, 4) c, 5) b, 6) b, 7) b, 8) a, 9) b 10) d
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2. SAĞLIK HİZMETLERİNDE DEVLETİN
ÖNEMİ, SAĞLIK HİZMETLERİ İLE
EKONOMİK VE TOPLUMSAL GELİŞME
ARASINDA İLİŞKİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.

Sağlık Hizmetleri Üretiminde Devletin Rolü

2.2.

Küreselleşme ve Sağlık Hizmetleri

2.3. Sağlık Hizmetleri ile Ekonomik ve Toplumsal
Gelişme Arasındaki İlişki
2.4.

Sağlık ile İlgili Uluslararası Kuruluşlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Devlet sağlık hizmetlerine neden önem veriyor?

2)

Sağlık niçin küresel kamu malıdır?

3)
Sağlık hizmetlerinin iyi olması ülke için mi dünya için
mi önemlidir?
4)
Sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde verilmiş olması
ekonomik gelişmeyi etkiler mi?
5)
Uluslararası sağlık kuruluşlarının sağlık konusunda
birincil amacı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım
Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği

Devletin sağlık
hizmetlerine neden
önem
verdiğini
öğrenmek.

Konunun iki-üç
kez
tekrarı
yapılmalıdır.
Devletin
diğer
kamu hizmetleri
içinde
sağlığa
niçin
önem
verdiğinin
nedenlerinden ilk
üçünün bilinmesi
gerekir.

Küreselleşme,
Küreselleşme ve
sağlık hizmetleri küresel kamu malı
kavramlarını
öğrenmek,
sağlık
konusunun neden
küresel kamu malı
olduğunu kavramak.

Küreselleşme
konusunda diğer
kitaplar
okunabilir. HIV,
Ebola,
vb.
hastalıkların
önlenmesinde
ülkeler,
uluslararası
kuruluşların
faaliyetleri
araştırılır.

Sağlık
hizmetlerinde
devletin rolü
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Sağlık hizmetleri
ile ekonomik ve
toplumsal
gelişme arasında
ilişki

Sağlık hizmetleri
düzeyi ile ekonomik
gelişme
arasında
ilişkiyi kavramak,
ekonomik gelişme
için
sağlığın
önemini anlamak.
Sağlık hizmetleri ile
toplumsal gelişme
ilişkisini öğrenmek.

Ekonomik
ve
toplumsal gelişme
için
sağlık
hizmetlerinin
nasıl
olması
gerektiği
konusunda
istatistiki bilgiler
dikkate
alınmalıdır.

Sağlık
Sağlıkla
ilgili
Sağlıkla
ilgili
konusunda
etkili Dünya
uluslararası
Sağlık
uluslararası sağlık Örgütü, Dünya
kuruluşlar
kuruluşlarını
Bankası Grubu,
tanımak.
UNICEF ve diğer
sağlık kuruluşları
ders tekrarlarıyla
ve
kendileriyle
ilgili
web
sayfalarından
öğrenilebilir.
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Anahtar Kavramlar
Devletin Sağlık Hizmetlerinde Rolü,
Küresel Sağlık Hizmetleri,
Sağlık Ve Ekonomi,
Uluslararası Sağlık Kuruluşu
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Giriş
Toplumun tümünün sağlıklı olması, devlet açısından
büyük önem taşımaktadır. Bireylerin ve toplumun devletten
beklentisi, negatif ayırımcılık yapılmadan ulaşılabilir, uygun,
kaliteli bir sağlık hizmeti sunumudur. Devlet, ülkenin sosyoekonomik yapısına uygun olarak sağlık hakkını vatandaşlara
sunmalıdır. Ülkede yaşayan tüm vatandaşlar gelir, eğitim, yaş,
cinsiyet, yaşanılan yer, vb. ayırımı yapılmadan sağlık
hizmetlerine erişebilmelidir.
Ülkeler arasında ekonomik ve sosyal ilişkilerin artması,
bir ülkede görülen ekonomik, finansal krizlerin kısa zamanda
diğer ülkelerde görülmesine neden olmaktadır. Özellikle 1990’lı
yıllar sonrasında önem kazanan küreselleşme süreci, küresel
boyutta olumlu ya da olumsuz dışsallıkların ortaya çıkmasına
neden olmuş ve bu dışsallıklara yönelik bazı önlemler, küresel
kamu malı olarak görülmüştür. Örnek, ulaşımdaki gelişmeler ve
ulusal sınırların serbestleşmesine bağlı olarak insanların ve
malların yer değiştirmesi bulaşıcı hastalıkların bir ülkeden diğer
ülkeye/ülkelere yayılmasına neden olmuştur. Küreselleşme
sürecinde bu gibi olumsuz dışsallıklar, tüm ülkelere ve insanlara
zarar verme potansiyeline sahip olduğu için bunlara karşı
gerçekleştirilen faaliyetler küresel kamu malları olarak
adlandırılmaktadır.
Bulaşıcı hastalıkların ortadan kaldırılması ve kontrolü
açısından sağlık da küresel kamu malı olarak tanımlanmaktadır.
Yurtdışı seyahatlerin ve dış ticaretin artması, bazı ülkelerde
savaş, kuraklık nedeniyle ortaya çıkan açlık ve göç durumu sağlık
sorunlarının artışına, bulaşıcı hastalıkların yaygınlaşmasına
neden olmaktadır. Küreselleşmenin sağlık üzerindeki olumsuz
etkisinin azaltılması, sağlık hizmetlerinin daha etkin sunulması
dünya ülkelerinin birbiriyle uyumlu politikalar izlemesine

32

bağlıdır.Günümüzde sağlık hizmetlerinin küresel düzeyde
finansmanı; ülkeler, uluslararası kuruluşlar, firmalar, sivil toplum
kuruluşları,
vb.
tarafından
sağlanan
kaynaklardan
sağlanmaktadır.
Sağlık hizmetlerinin geliştiği ülkeler ekonomik yönden
gelişmiş ülkelerdir. Ekonomik yönden gelişmiş ülkelerde sağlık
harcamaları daha fazladır. Bununla beraber ülkelerin sağlık
konusunda sorunlarını çözmeye yardımcı olan uluslararası sağlık
kuruluşları bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Bankası
Grubu, UNICEF, vb. bu kuruluşlara örnek verilebilir.
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Rolü

2.1. Sağlık Hizmetleri Üretiminde Devletin

Sağlık hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetleri ve sağlığın
geliştirilmesi hizmetleri yönüyle tam kamusal mal ve hizmetler
niteliği taşımakta ve finansmanı doğrudan vergilerle
karşılanmaktadır. Tam kamusal mal ve hizmetler, sadece devlet
tarafından üretilen ve toplum açısından önem taşıyan mal ve
hizmetlerdir. Bu mal ve hizmetler, toplumsal nitelikteki
ihtiyaçları karşılamaya yönelik olup faydaları toplum bireyleri
arasında bölünemez ve faydasından kimse yoksun bırakılamaz.
Tam kamusal mal ve hizmetler rakipsizlik ve dışlanamazlık
özelliklerine sahiptir. Tam kamusal mal ve hizmetler
üretildiklerinde bunun, başka bireylerin tüketimini kısmadan
tüketilmesi veya diğerlerinin tüketimden yoksun kalması
mümkün değildir. İşte bu yönüyle sağlık sektöründe topluma
yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, tam kamusal mal özelliğine
sahiptir.
Tedavi edici sağlık hizmetleri ile rehabilitasyon hizmetleri
ise yarattıkları faydanın bir kısmının bölünebilir ve
fiyatlandırılabilir olduğu yarı kamusal mal ve hizmetlerdir. Bu
hizmetler tek tek bireylere fayda sağladığı gibi topluma da fayda
sağlamaktadır. Yarı kamusal mal ve hizmetlerin piyasada
üretilebilir nitelikte olmasına rağmen devlet tarafından
üretilmelerinde sosyo-ekonomik faktörler etkili olmaktadır.Yarı
kamusal mal ve hizmetlerin üretiminin tamamen piyasaya
bırakılması durumunda; üretim yeterli olmayabilir, hizmet
aksayabilir. Oysa sağlık hizmetlerinin aksaması kişilere zarar
verebileceği gibi toplum için de zararlı sonuçlar ortaya
çıkarabilir, toplumsal maliyet artar. Her şeyden önce toplum
sağlıklı bireylerden oluşmalıdır. Sağlık hizmetlerinin üretimi
tamamen özel sektöre bırakılırsa sağlık hizmetlerinin maliyeti
artabilir, sağlığa erişim zorlaşabilir, sağlık kurumları karlılıkları
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düştüğü için sağlık hizmet sunumunu azaltabilir. İşte bu
nedenlerle devlet, toplumsal fayda ve maliyeti göz önüne alarak
sağlık hizmetlerini özel sektör üretse bile kendisi de üretmeye
devam edecektir. Diğer taraftan hastaneler, teşhis ve tanıya
yönelik araç ve gereçler, ilaçlar, özel sektörce karlı
bulunmadığında üretiminden vazgeçilebilir. Oysa devlet, maliyet
yüksek olsa bile bu malları temin etmeye çalışacaktır.
Devletin genel politika belirleme, düzenleme ve izlemeye
yönelik müdahaleleri ile sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında
kamu kaynaklarını kullanması genellikle üzerinde anlaşılan bir
konudur. Devlet sağlık hizmetleri piyasasına doğrudan üretici
olarak girmese bile sağlık politikasının belirlenmesinde, sağlık
hizmetleri piyasasının düzenlenmesinde, gerektiğinde önlemler
alınmasında güçlü ve etkili olmak zorundadır.
Sağlık hizmetleri üretiminde devletin birinci derecede
önemli rol oynamasının nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:
a)
Koruyucu sağlık hizmetlerinde bölünemezlik söz
konusudur ve birçok hastalık ülke çapında mücadeleyi
gerektirmektedir.
b)
Sağlık hizmetlerinde özel kesim girişimleri, sağlık
hizmetlerine olan talebi karşılamaya yeterli olmamaktadır.
c)
Sağlık
hizmetleri
talebinin
belirlenmesi,
insanların; bilgisizliği, düşük gelir elde etmesi, piyasadan
haberdar olmayışları, gelir dağılımındaki eşitsizlik, vb. nedeniyle
oldukça zordur.
d)
Piyasa büyüklüğü; hastane, dispanser, poliklinik,
laboratuar gibi sağlık hizmeti üreten birimlerin ekonomik olarak
kurulup işletilmesini engellemektedir.
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e)
Özel kesimde firmalar, piyasa koşullarının
kendileri için elverişli olduğu bölgelerde yatırım yapmakta,
karlılık oranına önem vermekte karlılığın düşük olduğu
bölgelerde sağlık yatırımlarını gerçekleştirmeye istekli
olmamaktadırlar.
f)
Sağlık hizmetlerinin üretilmesi, iyileştirilmesi tek
tek kişiler açısından önemli olduğu gibi toplumun bütünü
açısından daha da önemlidir.
Toplumun
bütününün
sağlıklı
olması,
sağlık
hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanılması, devlet açısından
büyük önem taşımaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün “bedensel,
zihinsel ve toplumsal tam bir huzur” diye tanımladığı sağlık,
ancak devletlerin siyasi iradesiyle sağlanabilir. Çünkü bireye
kendi sağlığı için gerekli araçları, yasal kurallar koyarak devlet
sağlayabilir.
Bireyin ve toplumun devletten beklentisi, negatif
ayrımcılık yapılmadan ulaşılabilir, uygun ve kaliteli bir sağlık
hizmeti sunumudur. Devlet uluslararası sağlık hakkı boyutuyla
ülkenin sosyo-ekonomik yapısına uygun olarak sağlık hakkını
vatandaşlarına sunmak zorundadır. Dünyada sunulan sağlık
hizmetleri aynı olmasına rağmen her ülke farklı bir sağlık
sistemine sahip olduğundan devletin sağlık hizmetlerinde payı
farklıdır. Bununla beraber sağlık hizmetleri sunumunda devlet
mutlaka yer almaktadır.

2.2. Küreselleşme ve Sağlık Hizmetleri
Küresel kamu mallarına ilişkin olarak birçok kaynakta,
küresel çaptaki olumlu ve olumsuz dışsallıklara yönelik
faaliyetlerin her ikisine birden küresel kamu malı adı
verilmektedir. Önemli olan dışsallığı olumlu olan faaliyetlerin
desteklenmesi, olumsuz olan faaliyetlerin engellenmesidir.
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Başlıca küresel kamu mallarına örnek olarak; çevre
kirliliğine karşı mücadele, bulaşıcı hastalıklara karşı mücadele,
finansal krizlerin önlenmesi, teknoloji ve bilginin tüm ülkeler ve
insanlar tarafından kullanılması, vb. verilebilir.
Sağlık, bulaşıcı hastalıkların ortadan kaldırılması ve
kontrolü açısından küresel kamu malı olarak tanımlanmaktadır.
Uluslararası ticaretin artması, modern taşımacılık araçlarının
yaygınlaşması, bulaşıcı olsun ya da olmasın bütün hastalıkların
nedenlerinin ve etkilerinin küresel bir hal alması sağlık
hizmetlerinin küresel kamu malı olarak kabul edilmesine neden
olmuştur. Diğer taraftan sağlık, diğer bir küresel kamu malı olan
fakirliğin azaltılması faaliyetinin temel unsuru olduğu için de
küresel kamu malı olarak kabul edilmektedir.
Küreselleşmenin, sağlık üzerindeki doğrudan ya da
dolaylı etkilerini şöyle sıralayabiliriz:
a)
Küreselleşme nedeniyle zararlı malların da ticareti
artmakta bu durum, sağlığı olumsuz etkilemektedir.
b)
Yurtdışı seyahatlerin artması bulaşıcı hastalıkların
artmasına, zararlı yaşam tarzlarının ihracına yol açmaktadır.
Cinsel yönden bulaşıcı hastalıklar, uyuşturucu alışkanlığı, vb.
gibi.
c)
Küreselleşme
ile
uygulamaya
giren
makroekonomik politikalar sağlık üzerinde etkili olmaktadır.
Yapısal uyum politikaları, küçülme, kronik işsizlik, vb. fakirliğe
ve sosyal güvenlik hizmetlerinin yetersiz kalmasına, ölüm ve
hastalıklara neden olmaktadır.
d)
Küreselleşme nedeniyle artan göçler ve nüfus
artışı, ülkelerde iç çatışmalara neden olmakta, çevre kötüleşmekte
ve sağlık olumsuz etkilenmektedir.
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e)
Hızlı büyüyen ülkelerde artan gıda talebi
nedeniyle gıda sıkıntısı yaşanmakta, fakir ülkelerin döviz kıtlığı
nedeniyle ithalat yapamamaları, açlığa, iç istikrarsızlığa neden
olmakta dolayısıyla sağlık olumsuz etkilenmektedir.
f)
Küreselleşme nedeniyle çevresel kötüleşme,
sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Su ve hava kirliliği, ozon
tabakasında incelme, cilt kanseri, katarakt gibi hastalıkların
artmasına bulaşıcı hastalıkların hızla yayılmasın yol açmaktadır.
g)
İklim değişiklikleri nedeniyle sıkça görülen sel,
fırtına, kasırga, vb. gibi afetler gıda sıkıntısına ve kötü
beslenmeye yol açmakta sağlık olumsuz etkilenmektedir.
h)
Küreselleşme nedeniyle teknolojideki gelişmeler
ve teknoloji kullanımı artmaktadır. Ancak tıp alanındaki
teknolojiler ve ilaçlar patent koruması nedeniyle fakir ülkeler
tarafından kullanılamamaktadır. Bu durum öncelikle fakir
ülkeleri etkilese de sonuç olarak dünyada sağlık sorunların
artışına neden olmaktadır.
i)
Sigara ve alkollü içkilerin satışı amacıyla
oluşturulan küresel pazarlama stratejilerinin, iletişim araçları ve
medyadaki olanakları kullanarak tüm insanlara ulaşması birey ve
toplum sağlığına zarar vermektedir.
Görüldüğü gibi küreselleşme sağlık üzerinde olumsuz
etkiler yaratmaktadır. Bu olumsuz etkileri azaltmak ve sağlık
hizmetlerini daha etkin ve yeterli düzeyde sunabilmek için
ülkelerin, kendi çıkarlarının ötesinde bir yaklaşım geliştirmeleri
gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle küresel sağlık sorunları, dünya
ülkelerinin birbiriyle uyumlu politikalar izlemesi ve sorunları
kolektif eylemlerle çözmeleri ile ortadan kalkabilir.
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Sağlık hizmetlerinin küresel düzeyde finansmanının
yeterli olduğunu söylemek zordur. Finansman sorunu nedeniyle
HIV/AIDS, sıtma, tüberküloz, vb. gibi bulaşıcı hastalıklar hala
varlığını sürdürmekte ve birçok Afrika ülkesinde ortalama yaşam
süresi düşmektedir. Birçok az gelişmiş ülkede bulaşıcı hastalıklar
yüzünden milyonlarca insan yaşamını kaybetmektedir.
Küresel kamu malı olarak sağlık hizmetlerinin üretiminin
finansmanı günümüzde; ülkeler, uluslararası kuruluşlar, firmalar,
sivil toplum kuruluşları, vb. tarafından sağlanan kaynaklardan
karşılanmaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Bankası, sağlık
finansmanına katkı sağlayan başlıca uluslararası kuruluşlardır.
Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Bankasının sağladığı ve aracılık
ettiği kaynaklar gelişmiş ülkelerden bir kaynak transferidir.
Bulaşıcı hastalıklarla mücadelede en geniş yetkilere sahip olan
Dünya Sağlık Örgütüdür. Dünya Sağlık Örgütünün finansmanı
iki yıllık süreyle hazırlanan ve ülkelerin ödedikleri aidatlardan
oluşan düzenli bütçe gelirleri ile ülkelerden ve diğer bağışçılardan
alınan bağışlardan oluşmaktadır. Sağlığın küresel düzeyde
finansmanına, kalkınma yardımları aracılığıyla en çok katkıyı
Dünya Bankası sağlamaktadır. Dünya Bankası’nca gelişmekte
olan ülkelere kalkınma yardımları borç olarak verilmekte düşük
gelirle ülkelere ise bağış yapılmaktadır.
Kalkınma yardımlarının küresel kamu mallarının
finansmanında gittikçe önem kazanması, kalkınma yardımlarının
kamu malı yardımı olarak adlandırılmasına neden olmuştur. Son
yıllarda sağlık hizmetlerinin finansmanında özel kaynakların
artırılmasına yönelik çabalar gösterilmektedir. Sivil toplum
kuruluşları, firmalar gibi özel ajanların sağladığı özel kaynakların
miktarı artmaktadır.
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Finansman kaynaklarından biri de uluslararası
kamuoyunu bilinçlendirmek ve dolayısıyla sağlık hizmetlerine
daha fazla finansman sağlamak amacıyla hükümetlerin,
uluslararası kuruluşların, firmaların ve sivil toplum kuruluşlarının
birlikte oluşturdukları ortaklıklardır. Bu ortaklıklar aracılığı ile
ilgili bulaşıcı hastalık ortadan kaldırılıncaya kadar eşgüdümlü ve
düzenli bir finansman sağlanması amaçlanmaktadır. Bu
ortaklıkların sayısı yirminin üzerindedir. Örnek: Küresel Aşı ve
Aşılama İttifakı, Tüberküloz ve Sıtmayla Mücadele Fonu,
Küresel AIDS, Küresel Çocuk Felcini Ortadan Kaldırma
Girişimi, HIV/AIDS hastalığıyla küresel düzeyde mücadele
etmeyi amaçlayan UNAIDS, vb.
Sağlığın küresel düzeyde finansmanı için günümüzde
küresel ve ulusal vergilerin artırılmasına dayanan birçok
finansman önerisi vardır. Karbon vergisi, havacılık vergisi, silah
ticareti vergisi, sigara tüketimi ve çevre kirliliğine karşı vergi, vb.
gibi çok düşük oranlarda küresel vergilerin toplanmasının küresel
kamu mallarının finansmanını sağlayabileceği öne sürülmektedir.
Sağlıkla ilgili olarak ilaç satışı üzerine konulacak vergiyle de
önemli bir finansman sağlanabileceği belirtilmektedir.

2.3. Sağlık Hizmetleri ile Ekonomik ve
Toplumsal Gelişme Arasındaki İlişki
İnsan sağlığına zarar veren çeşitli faktörlerin etkisinin
azaltılması veya yok edilmesi ya da bu faktörlerin etkisinden
toplumun korunması sağlık hizmetleri ile mümkün olmaktadır.
Bir toplumun sağlıklı olması ise ülke ekonomisini ve toplumsal
gelişmeyi olumlu etkileyecektir. Sağlıklı bir toplumda, sağlık
harcamaları azalacak, kaliteli sağlık hizmeti sunumu artacaktır.
Sağlıklı bireylerden oluşan bir toplumda sağlıklı kararlar alınacak
ve bireylerin sosyal refah düzeyleri yükselecektir. Bununla
beraber birey ve toplum sağlığını çok sayıda faktör
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etkilemektedir. Örneğin; eğitim, istihdam, barınma, gelir düzeyi,
sağlık hizmet sunumu, sağlık harcamaları, vb. Dolayısıyla sağlık
hizmetleri yanında bu faktörlerin de dikkate alınması
gerekmektedir.
Ekonomik yönden ülkelerin gelişmesi, istihdam
imkanlarının ve gelirin artmasını sağlayacaktır. Gelirin artışı,
sağlık hizmetlerine ve eğitime talebin artmasını sağlamaktadır.
İnsan sağlığının geliştirilmesine yönelik olarak eğitimli kişi
sayısının artması, sağlık hizmetlerine olan talebin artmasında
etkilidir.
Ekonomik kalkınmanın sağlanması sosyal ve siyasal
inanışlarda, eğitim ve kültürde değişiklik yapılmadan mümkün
değildir. Toplumsal gelişmenin sağlanmasında da ekonomide
gelişmenin olması, sağlık ve eğitim ile beraber sosyal ve siyasal
inanışlarda değişiklik olması gerekir. Dünya Sağlık Örgütünün
sağlık konusunda verdiği bir tanım da şöyledir: Sağlık, bedensel,
zihinsel ve toplumsal tam bir huzur halidir. Sağlıklı toplum için
sağlık hizmetlerinin gelişmesi; bireylerin sağlık hizmetlerine
bilinçli talepte bulunması ve beraberinde kişilerin eğitim ve gelir
düzeylerinin artmasıyla ilişkilidir.
Sağlık hizmetlerinin geliştiği ülkeler, ekonomik yönden
de gelişmiş ülkelerdir. Diğer bir ifadeyle ekonomik yönden
gelişmiş ülkelerde sağlık hizmetlerinin mevcut durumunu
gösteren göstergeler az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere göre
daha iyidir. Ekonomik yönden gelişmiş ülkelerde sağlık
harcamaları daha fazladır.
Bir ülkenin en değerli serveti olan insanın, ekonomik
faaliyetlere verimli bir şekilde katılması için önce sağlık
şartlarının iyileştirilmesi, insanların fiziki yapılarının
geliştirilmesi sonra da eğitim seviyesinin yükseltilmesi
gerekmektedir. Nüfusun sağlıklı insanlardan oluşması, ülkenin
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ekonomik yönden gelişmesi için en önemli unsurdur. Gelişme
süreci içindeki ülkeler hem hızla kalkınmak hem de ulusal
gelirlerini artırmak zorundadırlar. Bu nedenle ekonomik
kalkınma ile sağlık arasında çok sıkı bir ilişki olduğu kabul
edilmektedir.
Dünyada, gelişmiş ülkeler, az gelişmiş ülkeler ayırımı
sonucu kalkınma kavramı önem kazanmıştır. Kalkınma
konusunda, II. Dünya Savaşından ve özellikle 1970’lerden sonra
büyük adımlar atılmıştır. Ekonomik kalkınmadan söz edebilmek
için değişme ve yanı sıra gelişme gereklidir. Dünya Bankasının
sektör çalışmasında ekonomik kalkınma ile sağlık hizmetleri
arasında iki yönlü bir ilişki olduğuna işaret edilmiştir.
a) Ekonomik kalkınmanın amacı, insanlara daha yüksek
bir yaşam düzeyi sağlamak olduğundan, sağlık hizmetlerinin en
iyi şekilde gerçekleştirilmesi, ekonomik kalkınmanın hem aracı
hem de amacıdır.
b) Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ile ülkedeki
sağlıklı insanlar çevreleri üzerinde daha iyi kontrol kurabilirler ve
geleceklerini planlama konusunda daha istekli ve akılcı
davranırlar.
Sağlık düzeyi yönünden gelişmiş bir ülkenin üretimi,
ihracatı fazla olacaktır. Turistler böyle ülkeleri daha fazla tercih
edeceklerinden turizm gelirleri artacaktır. Sağlık sorunları
asgariye indiğinden ülke, kaynaklarını başka verimli alanlara
kaydırabilecektir.
Ekonomik kalkınmanın; sosyal ve siyasal inanışlarda,
eğitim ve kültürde değişiklik yapılmadan sağlanması mümkün
değildir. Üstelik ekonomik kalkınma kendi kendine
gerçekleşemez. Ekonomik kalkınma için genel bir plan
çerçevesinde devlet müdahalelerinin yapılması gerekmektedir.
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Diğer bir ifadeyle ekonomik kalkınma, başarılı bir plan
uygulamasıyla sağlanabilir. Planın uygulayıcısı ise devlettir.
Çağımız ekonomilerinde devlet, ekonomik hayata etkin bir
şekilde girmiştir. Özellikle devlet ve özel kesimin birlikte rol
aldığı karma ekonomi düzeni ve gelişme süreci içindeki
ekonomilerde, ekonomik kalkınmayı sağlamak devletin
görevidir. Ekonomik kalkınmanın sağlanmasında hem amaç hem
de araç olarak belirlenen sağlık hizmetlerinin üretilmesi,
yürütülmesi de devletin en önemli görevlerinden birisidir.
Ülkelerin sağlık hizmetleri düzeyi hakkında bilgi sahibi
olmamızı sağlayan göstergeleri iki grupta ele almak mümkündür:
a)
Ülkenin sağlık hizmetleri konusunda hali
hazırda mevcut durumunu gösteren temel sağlık göstergeleri.
Bu göstergeler arasında en önemlileri; çeşitli sağlık personeli
(hekim, diş hekimi, ebe, sağlık memuru, vb.) başına düşen nüfus,
yatak başına nüfus, ortalama bebek ölüm hızı, ortalama yaşam
beklentisi (ömür) yılıdır.
b)
Ülkenin sağlık hizmetleri için yaptığı ve (a)
şıkkında belirtilen temel sağlık göstergelerini değiştirebilecek
sağlık harcamaları ile ilgili göstergeler. Özellikle uluslararası
karşılaştırmalarda; kişi başına sağlık harcamaları, GSYH (Gayri
Safi Yurt İçi Hasıla)’nın yüzdesi olarak sağlık harcamaları,
GSYH’ nın yüzdesi olarak kamu ve özel sağlık harcamaları ele
alınmaktadır.

2.4. Sağlık ile İlgili Uluslararası Kuruluşlar
Sağlık konusunda faaliyet gösteren ve ülkelerin sağlık
konusunda sorunlarını çözmeye yardımcı olan uluslararası sağlık
kuruluşları, ülkelerin sağlık politikasında da etkili olmaktadır.
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Sağlık alanında uluslararası işbirliği yapma ihtiyacı ilk
kez 19.yüzyıl başında Avrupa kıtasında kolera salgınları
nedeniyle ortaya çıkmıştır. Paris’te 23 Temmuz 1851’de yapılan
I.Uluslararası Sağlık Konferansına on iki ülke katılmış ve
toplantılar sonunda 137 maddelik bir Uluslararası Sağlık
Yönetmeliği yayımlanmıştır. On dokuzuncu yüzyıl sonuna kadar
toplam on iki kez düzenlenen bu konferanslarda üzerinde durulan
başlıca konular; Avrupa’yı kolera, veba gibi bulaşıcı hastalıklara
karşı korumak ve bu hastalıklar yüzünden ticaret ve ulaşımda
görülen engelleri ortadan kaldırmaktır.
Washington’da 1902 yılında kurulan Tüm Amerika Sağlık
Örgütü (Pan American Health Organisation-PAHO)’nün amacı,
ticaret sırasında bulaşıcı hastalıkların ülkeler arasında
yayılmasını önlemektir. Bu kuruluş, 1949 yılında Dünya Sağlık
Örgütü ile birleşmiştir.
Merkezi Paris’de olan Uluslararası Halk Sağlığı Bürosu,
dokuzu Avrupa ülkesi olmak üzere on iki ülkenin girişimi ile
kurulmuştur. Bu kuruluşların yanı sıra bölgesel faaliyet gösteren
bazı kuruluşlara da rastlamak mümkündür.
Günümüzde önemli uluslararası sağlık kuruluşları; Dünya
Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Bankası Grubu (WB Group),
Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü (UNDP) ve Birleşmiş
Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)’dur. Ayrıca;
Birleşmiş Milletler Bünyesinde oluşturulan Birleşmiş Milletler
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Birleşmiş Milletler Çevre
Programı (UNEP), Birleşmiş Milletler Afetzedelere Yardım
Kuruluşu (UNDRO), Birleşmiş Milletler Nüfus Etkinlikleri Fonu
(UNFPA) ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), vb. sağlık
konusunda dolaylı etkileri olan diğer uluslararası kuruluşlarıdır.
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2.4.1. Dünya Sağlık Örgütü
İkinci Dünya Savaşı sonrası Birleşmiş Milletler
Örgütü’nün kuruluşu tartışılırken Çin ve Brezilya delegelerince
uluslararası bir sağlık örgütü kurulması önerilmiştir. Bunun
üzerine 16 Haziran 1946’da New York’ta toplanan Birleşmiş
Milletlere üye temsilciler, Dünya Sağlık Örgütü Anayasasını
oluşturmuşlardır. Hazırlıkların tamamlanmasıyla ilk genel kurul,
24 Haziran 1948’de 53 ülkenin katılımıyla Cenevre’de
toplanmıştır. Dünya Sağlık Örgütünün Anayasasının girişinde,
üye devletlerin; tüm milletin mutluluğu, uyumlu ilişkileri ve
güvenliği için temel alacağı ilkeler sıralanmıştır.
Merkezi Cenevre’de bulunan Dünya Sağlık Örgütü’nün
amacı, bütün ulusların en yüksek sağlık düzeyine ulaşmasını
sağlamaktır. Birleşmiş Milletlere bağlı özel bir kuruluş olan
Dünya Sağlık Örgütü, halk sağlığı ve uluslararası sağlık
olaylarında öncelikle sorumluluk üstlenmek ve tüm insanların
sağlıklarını mümkün olan en yüksek düzeyde korumak,
gerektiğinde hükümetlere sağlıkla ilgili hizmetlerde yardımcı
olmak amacındadır.
Dünya Sağlık
toplanmaktadır:

Örgütü’nün

çalışmaları

üç

grupta

a) Dünya Sağlık Örgütü, araştırma ve bilgi alışverişi
hizmetleri sağlamakta ve uluslararası sağlık yönetmeliklerini
hazırlamaktadır.
b) Dünya Sağlık Örgütü, bulaşıcı ve bölgesel hastalıkların
denetim altına alınmasına yönelik önlemleri desteklemektedir.
Sıtma, verem gibi her yıl milyonlarca insanın ölümüne yol açan
hastalıklarla dünya genelinde mücadele etmektedir.
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c) Dünya Sağlık Örgütü, üye ülkelerin toplum sağlığı
çalışmalarını
güçlendirme
ve
genişletme
çabalarını
özendirmektedir.
Avrupa, Güneydoğu Asya, Afrika, Doğu Akdeniz,
Amerika ve Pasifik ülkeleri için bölgesel konsey ve kuruluşları
olan Dünya Sağlık Örgütünün, 200’ü aşkın üyesi bulunmaktadır.
Dünya Sağlık Örgütünün bütçesinin yaklaşık % 50’i üye
devletlerin ödeme güçleriyle orantılı olarak ödedikleri aidatlardan
oluşmaktadır. Bu kaynağın dışında özel kuruluşlar, vakıflar,
yardım kuruluşları gönüllü kuruluşlar ile Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı, Birleşmiş Milletler Çevre Programı,
Birleşmiş Milletler Nüfus Faaliyetleri Fonu, vb. gibi kuruluşlar
ilgi alanlarına giren konularda Dünya Sağlık Örgütüne katkıda
bulunmaktadırlar.

Dünya Sağlık Örgütünün kuruluş yasasında yer
alan başlıca görevler şunlardır:

Uluslararası sağlık çalışmalarında yönetici ve
koordine edici rol oynamak,

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

Talep edildiği takdirde hükümetlerin sağlık
hizmetlerini geliştirmesine yardımcı olmak,

sağlamak,

Talep halinde hükümetlere teknik ve acil yardım


İşgal altında, sığınmacı gibi özel gruplara,
Birleşmiş Milletler’in isteği ile sağlık hizmetleri sunmak,
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Epidemiyolojik ve istatistiki veri, bilgi toplamak,
bu amaçla düzenlemeler 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 ve
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 ilişin 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,

getirmek,

Tanı yöntemlerini olabildiğince standart hale


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

Örgütün
önlemleri almak.

amaçlarına

ulaşması

için

gereken

2.4.2. Dünya Bankası Grubu
Dünya Bankası, İkinci Dünya Savaşının ardından 1945
yılında Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası
(International Bank Fon Reconstruction and Development =
IBRD) adıyla kurulmuştur. Zaman içinde Dünya Bankası Grubu
(World Bank Group= WBG) adını alan kuruluşun bünyesinde
IBRD ile birlikte beş ana kurum yer almaktadır. Diğer kurumlar
şunlardır:
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a) Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA). Kişi başına
gelir bakımından yoksulluk çizgisinin altında kalan ülkelere kredi
sağlamaktadır.
b) Uluslararası Finans Kurumu (IFC). Gelişmekte olan
ülkelerde özel sektöre kredi açmak ve özel sektörün gelişmesini
sağlamak ile görevlidir.
c) Çok Taraflı Yatırımlar Garanti Ajansı (MIGA).
Gelişmekte olan ülkelerde yapılacak yabancı yatırımlara, döviz
transfer zorluğu, kamulaştırma, vb. gibi ticari olmayan riskleri
karşılamaya dönük güvenceler sağlamaktadır.
d) Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm
Merkezi (ICSID). Kurumun görevi arabuluculuk yapmak,
hakemlik davalarına bakmaktır.
Dünya Bankası Grubu, 1972 yılında kurulmuş olup
gelişmekte olan fakir ülkelere finansal yardımda bulunan ve bu
ülkelerin yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlayan
uluslararası bir kuruluştur.
Dünya Bankası Grubu, kabul edilebilir koşullarda özel
sermaye bulamayan belirli amaçlı projelere, kredi sağlamaktadır.
Kredi, genellikle doğrudan hükümetlere ya da hükümet garantisi
altında özel şirketlere verilmektedir.
Dünya Bankası Grubunun sağlık konusunda saptadığı
politika, 1975 yılında açıklanmıştır. Daha sonra 1980 yılında
ikincisi yayınlanan sağlık sektörü politika çalışmasının yanı sıra
sağlık sektörüyle ilgili çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Sağlık
sektöründe sorunların daha çok politika belirlenmesi ve
uygulanmasından, yönetimden kaynaklandığının belirtildiği
Dünya Bankası Grubu Sağlık Sektörü Raporları dikkat çekicidir.
Dünya Bankası Grubu, sağlık konusunda yaptığı teknik ve mali
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yardımlarda, Dünya Sağlık Örgütü ve sağlık sektörüne finansman
sağlayan diğer kuruluşlarla işbirliği içindedir.
Dünya Bankası Grubu, tüm ülkeleri ve sektörleri hedef
alan özelleştirme politikaları kapsamında sağlık hizmetlerinin
özelleştirilmesini güdülemektedir. Ayrıcı Türkiye gibi gelişmekte
olan ülkelerde özel kesime dayalı bir sağlık sigortası kurulmasını
savunmaktadır. Türkiye Dünya Bankası Grubunun en büyük orta
gelirli ortaklarından birisidir. Dünya Bankası Grubu, büyük
ölçüde sonuçlara odaklanan bir program uygulaması, krediler ve
teknik danışmanlık yoluyla Türkiye Hükümeti’ni, kalkınma
hedeflerine ulaşma yolunda desteklemektedir. Stratejik işbirliği
alanları arasında özel sektörün gelişmesi, kamu maliyesi, enerji,
iklim değişikliği, sağlık, eğitim; çevresel yönetim ve belediye
hizmetleri yer almaktadır.
Türkiye’nin sağlık göstergeleri 2003 yılında birçok
OECD ülkesinin ve orta gelirli ülkenin gerisinde kalmıştır. Bebek
ve anne ölüm oranları en yüksek oranlar arasında yer alırken
yaşam beklentisi OECD ortalamasından on yıl daha kısadır.
Kamu sağlık sektörü, düşük bir performansa sahip ve sağlık
hizmetlerine erişim genellikle zordur. Hükümet, sağlık
hizmetlerinin sunulmasında, finansmanında, organizasyonunda
ve yönetiminde reform yapmak amacıyla 2003 yılında Sağlıkta
Dönüşüm Programını başlatmıştır.
Türkiye’nin
Sağlıkta
Dönüşüm
Programı,
iki
Uyarlanabilir Program Kredisi (APL) ile Dünya Bankası Grubu
tarafından desteklenmiştir. Dünya Bankası Grubunun
katkılarıyla, sağlık sistemi performansıyla ilgili olarak
Türkiye’nin küresel olarak karşılaştırıldığı OECD-Dünya
Bankası Ortak Raporu, ilk çalışmadır. Daha sonra bir sağlık
sektörü değerlendirmesi yapılmış son olarak da aile hekimliği
uygulaması, hastane özerkliği ve sağlık finansmanı üzerinde
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çalışmalar yapılmıştır. Dünya Bankası Grubu başka ülkelere
örnek olması ve çıkarılan derslerin paylaşılabilmesi amacıyla
Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın onuncu yılı ile ilgili uluslararası
bir konferansı desteklemiştir. Halen halk sağlığı ve bulaşıcı
olmayan hastalıklar üzerinde yapılacak çalışmaları desteklemeye
yönelik yeni bir yatırım finansmanı konusunda görüşmeler devam
etmektedir.
Dünya Bankası Grubunun Sağlıkta Dönüşüm Projesi için
sağladığı
destek,
sağlık
sigortasının
kapsamının
genişletilmesinde, aile hekimliğinin yaygınlaştırılmasında,
hastane özerkliğinin artırılması ve performans yönetiminin
güçlendirilmesinde önemli olmuştur. Dünya Bankası Grubunun
sağladığı destek kapsamında iki adet Uyarlanabilir Program
Kredisi “Sağlıkta Geçiş Projesi” ve “Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal
Güvenlik Reformu Projesi” ve bunlara paralel olarak sağlanan
danışmanlık hizmetleri ve teknik yardımlar yer almıştır.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ile 2008
yılında ortaklaşa hazırlanan bir çalışmada, sağlık sisteminin
performansı değerlendirilmiş ve reformların derinleştirilmesine
yönelik analitik temel sağlanmıştır. Dünya Bankası Enstitüsü
(WBI) sağlık sektörü reformu ve sürdürülebilir finansman ile
ilgili olarak politika yapıcıların ve paydaşların birlikte
çalışmalarını sağlamıştır. IFC toplam tutarı 50 milyon ABD $’nı
bulan iki yatırım ile özel sektör katılımını desteklemiştir.
Türkiye’nin önde gelen bir finansal kiralama şirketine sağlanan
bir kredi yoluyla Uluslararası Finans Kurumu (IFC), 550 adet
KOBİ sağlık projesini desteklemiştir.
2.4.3. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF),
11 Aralık 1946’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 57 sayılı
kararı ile “United Nations International Children’s Emergency
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Fund” adıyla kurulmuştur. Fonun kuruluş amacı, II.Dünya
Savaşının yaptığı yıkımları düzeltmek amacıyla çocuklara
yönelik yiyecek ve diğer yardımları yapmaktır. Bu amacın
kapsamı daha sonraki yıllarda genişlemiştir. Örneğin UNICEF’in
faaliyetleri arasında ana-çocuk sağlığı, aile planlaması, büyük
kentlerde temiz içme suyu sağlanması girerken 1979 yılında
“Uluslararası Çocuk Yılı” etkinlikleriyle tüm dünya kamuoyunun
dikkatini çocuk sorunlarına çekmiştir. Yine 1980’li yıllarda,
dünyada birinci yaş grubundaki tüm çocukların % 80’inin tam
aşılı hale gelmesi hedeflenmiştir.
Merkezi New York’ta bulunan UNICEF’in merkezle
bağlantılı olarak dünyanın çeşitli bölgelerinde Bölge Ofisleri
bulunmaktadır. Tüm gelirlerinin % 68’i hükümet kuruluşlarından
% 32’i hükümet dışı kaynaklardan oluşan UNICEF’in, yıllık
bütçesinin yaklaşık % 30’u çocuk sağlığı ve beslenmesi
programlarına gitmektedir.
UNICEF, çocuk sağlığı, beslenme, güvenli annelik ve aile
planlaması, zor koşullardaki çocuklar, su ve çevrenin sağlıklı hale
getirilmesi, kente yönelik hizmetler, eğitim ve gelişmede kadın
olmak üzere sağlıkla doğrudan ya da dolaylı ilişkili olan
programları yürütmektedir. Bu programları yürütürken UNICEF,
hükümetlerle çok nadir olarak da bazı kişi ve kuruluşlarla işbirliği
yapmaktadır.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)’in
görevleri şöyle özetlenebilir:

Kırsal bölgelere götürülecek ana-çocuk sağlığı
programları hazırlamak,

Köyler için sağlık personeli eğitmek, köylüyü
sağlık tesislerini korumaya yöneltmek,
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Doğum öncesi ve sonrası beslenme ve aşılama
konularında eğitimler yapmak,

Öğretmenlerin yetiştirilmesine yönelik eğitimleri
düzenlemek ve desteklemek,

vermek,

Okul yapımına, ders kitaplarının basımına destek


Aile planlaması ve beslenme programlarını
düzenlemek ve bunları yaygınlaştırmak,

Beslenmeyle ilgili programları desteklemek ve
yaygınlaştırmak.
2.4.4 Uluslararası Diğer Sağlık Kuruluşları
Uluslararası alanda faaliyet gösteren; birçok kuruluş,
program ve oluşturulan fonlar, doğrudan sağlık amacıyla
oluşturulmamış olsa da yaptıkları görev itibariyle sağlık sektörü
ile doğrudan ya da dolaylı ilgilidir. Bu grupta yer alan uluslararası
kuruluşlar aşağıda kısaca tanıtılmıştır.
a)
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
(Food and Agricultural Organization of the United Nations =
FAO).
Merkezi Cenevre’de olan ve 1945 yılında kurulan
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün amacı, insanların
açlığına çare bulmak, beslenme düzeyini yükseltmek, yeterli gıda
üretilmesine katkıda bulunmaktır. Kuruluşun başlıca görevleri
şunlardır:

Gıda ve tarım ürünlerini etkileyen çevre kirliliğine
karşı ilgili diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,
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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,

hazırlamak.

Dünyadaki balık üretimini artırmak için projeler

b)
Uluslararası Çalışma Örgütü (International
labour Organization = ILO)
Versalles Barış Antlaşması ile 1919 yılında kurulan, 1944
yılında amaçları ve çalışma koşulları yeniden düzenlenen
Uluslararası Çalışma Örgütü, yaşam ve çalışma koşullarının
iyileştirilmesi konusunda çaba göstermektedir. Kuruluşun başlıca
görevleri şunlardır:

Bütün dünyada işçilerin çalışma koşulları ve
yaşam düzeylerini geliştirmek,

Ülkelerin çalışma yasalarında ve bu alana ilişkin
uygulamalarda standartları geliştirmeye çalışmak,

Sosyal politikalar, işgücü eğitimi ve işgücü
kullanımı konularında teknik yardım sağlamak.
c)
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür
Organizasyonu (United Nations Education Scientific and
Culturel Organization = UNESCO)
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Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür
Organizasyonu, 1946 yılında eğitim, bilim ve kültür alanında
uluslararası işbirliğini sağlayarak dünya barışına katkıda
bulunmak amacıyla kurulmuştur. Kuruluşun başlıca görevleri
şunlardır:


Dünyada okur yazar oranını yükseltmek,


Ülkelerin eğitim
uluslararası barışı sağlamak,

yetiştirmek,


düzeylerini

yükseltmek,

Temel ve teknik eğitimde göre alacak öğretmenleri
Önemli sanat olaylarını desteklemek,


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


Kültür varlıklarını korumak.

d)
Birleşmiş Milletler Çevre Programı (United
Nations Environment Programme = UNEP)
Birleşmiş Milletler kapsamındaki çevre korumalarına yön
vermek ve bu çalışmalarda eş güdüm sağlamak için 1973 yılında
oluşturulmuştur. Bu program, üye ülkelerin önemli çevre
tehlikeleri konusunda bilgilenmesine ve gereken önlemleri
almasına olanak sağlamaktadır.
e)
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
(United Nations Development Programme = UNDP)
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, 1965 yılında
Teknik Yardım Genişletilmiş Programı ile Birleşmiş Milletler
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Özel Fonunun ortaklığı ile kurulmuştur. Daha sonra 1971 yılında
her iki kurum Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı adıyla
birleşmiştir. Kurumun 166 ülkede, yerel hükümetlerle birlikte
çalışarak kalkınmaya destek olan ofisleri bulunmaktadır. Uzman
görüşleri, eğitimler ve destek fonları sunarak UNDP, özellikle az
gelişmiş ülkelere destek olmaktadır. Programın amacı, küresel
kalkınmayı desteklemek için yoksulluğun azaltılması,
demokratik yönetişim, enerji ve çevre, sosyal kalkınma, kriz
önleme ve atlatma konuları üzerinde çalışmaktır. Ayrıca
Program,
insan
haklarının
korunması
ve
kadının
güçlendirilmesini desteklemektedir. Özellikle az gelişmiş
ülkelerde hükümetlerin ihtiyacı olan programları, sermayenin
gelişimini, tarım, sanayi, ulaşım, iletişim, daha fazla üretim,
eğitim, tıbbi, sosyal ve yönetim hizmetlerinin geliştirilmesinde
ihtiyaç duyulan modern teknoloji kullanımını desteklemek,
işgücünü desteklemek ve eğitmek UNDP’nin görevidir. Program,
sivil toplum ve özel sektörle işbirliği yaparak bu ülkelerin sosyal,
kültürel ve ekonomik bakımdan gelişmesine yardım etmekte ve
her yıl kalkınma sürecini değerlendiren “İnsani Gelişme Raporu”
nu yayınlamaktadır. “İnsani Gelişme Raporu” bölgesel, ulusal ve
küresel olarak yayınlanmaktadır.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, 177 ülkede ulusal
ve küresel desteği yanına alarak ulusların öncelikli olan kalkınma
problemlerine odaklanmaktadır. UNDP’nin özellikle üzerinde
durduğu beş ana kalkınma hedefi vardır. Bunlar; demokratik
yönetişim, çevre ve enerji, HIV/AIDS, kriz önleme ve atlatma,
yoksulluğun azaltılmasıdır. Türkiye’deki kalkınma önceliklerini
hayata geçirebilmek adına UNDP, teknik yardım ve kapasite
geliştirme stratejileri sağlayarak devlet sivil toplum,
akademisyenler ve uluslararası ortaklarla birlikte çalışmaktadır.
Ülkemizde Ankara’da konumlanmış Merkez Ofisi’nin yanında
26 ilde daha ofisleri bulunmaktadır. UNDP’nin Türkiye’de
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öncelikli olarak dikkate aldığı kalkınma alanları; çevre ve enerji,
demokratik yönetişim ve yoksulluğun azaltılması alanlarıdır.
f)
Birleşmiş Milletler Afetzedelere Yardım
Kuruluşu (Office of the United Nations Diseaster Relief
Coordinator = UNDRO)
Kuruluş, doğal afetlere ve başka felaketlere uğrayan
ülkelere yönelik uluslararası yardım çalışmalarında eşgüdüm
sağlamaktadır. Ayrıca doğal afetlere uğrama olasılığı bulunan
bölgelerde stok oluşturarak ve doğal kaynakların etkin biçimde
kullanılmasını sağlayarak üye ülkelerin afetlere karşı etkinliğini
artırmaya çalışmaktadır.
g)
Birleşmiş Milletler Nüfus Etkinlikleri Fonu
(United Nations Fund for Population Activities = UNFPA)
Birleşmiş Milletler Nüfus Etkinlikleri Fonu, 1969 yılında
kurulmuştur. Amacı, hükümetlere nüfus politikası ve
programlarını geliştirmede yardımcı olmak ve uygulamada mali
yardımda bulunmaktır.
Nüfus etkinlikleri fonunun başlıca görevleri şunlardır:

Hızlı nüfus artışı ile ilgili sorunlara dikkat çekmek
ve nüfus verilerini ve dinamiklerini incelemek,

Nüfus politikalarını belirlemek, değerlendirmek
ve uygulamak,

Aile planlaması, cinsel sağlık ve üreme sağlığı
programları geliştirilmesine katkıda bulunmak,

Talepte bulunan gelişmekte olan ülkelere nüfus
problemlerini çözmede yardım olmak.
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h)

Kızılhaç ve Kızılay

Kızıl Haç’ın temelini, 1863 yılında 16 ülkenin yaralı
askerlerin tedavisinde uygulanacak düzenlemeleri belirleyen
Cenevre
Antlaşmasının
imzalanması
oluşturur.
Önceleri,dernekler birliği şeklinde kurulan Kızıl Haç bu
derneklerin kapatılması sonucu 1982’de Kızıl Haç olarak devam
etmiştir. Kızıl Haç’ın amaçları: sel, deprem, yangın gibi afetlerde
yardımda bulunmaktır.
Ülkemizde Marko Paşa’nın başkanlığında 1877’de
“Yaralı ve Hasta Askerlere Muavenet Cemiyeti” adı altında
çalışmaya başlayan, Abdülhamit zamanında adı “Osmanlı Hilali
Ahmer Cemiyeti” olarak değiştirilen Kızılay, Kızılay adını
Cumhuriyetin ilanından sonra almıştır. Kızılay’ın amacı;
felaketler karşısında (yangın, deprem) yurt içinde ve yurt dışında
yardımda bulunmak, ülkenin sağlık sorunları ile ilgilenmek ve
Kızılhaç’a üye devletlere gereksinimleri dahilinde yardım
etmektir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Bu bölümde, devletin sağlık hizmetlerine neden önem
verdiğini ve toplumun devletten beklentisinin negatif ayırımcılık
yapılmadan ulaşılabilir, uygun, kaliteli bir sağlık hizmeti sunumu
beklediğini öğrendik. Küreselleşmenin sağlık üzerindeki olumsuz
etkisinin azaltılması, sağlık hizmetlerinin daha etkin sunulması
için dünya ülkelerinin birbiriyle uyumlu politikalar izlemesi
gerektiğini öğrendik. Sağlığın, bulaşıcı hastalıkların ortadan
kaldırılmasıve kontrolü açısından küresel kamu malı olduğunu,
kalkınma yardımlarının, küresel kamu mallarının finansmanında
gittikçe önem kazandığını öğrendik.
Sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde gerçekleştirilmesinin
ekonomik kalkınmanın hem amacı hem aracı olduğunu öğrendik.
Ülkenin sağlık hizmetlerinde hali hazırda durumunu gösteren
göstergelerin olumlu yönde gelişmesi için sağlık harcamaları ile
ilgili göstergelerde olumlu gelişmenin olması gerektiğini
öğrendik.
Uluslararası sağlık kurum/kuruluşlarının ülkelerin sağlık
politikasında etkili olduğunu öğrendik.
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Bölüm Soruları
1.
Sağlık hizmetleri üretiminde devletin birinci
derecede önemli rol oynamasının birçok nedeni vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu nedenler arasında yer alamaz?
a)

Koruyucu sağlık hizmetlerinde bölünememezlik

b)

Sağlık hizmetleri talebinin belirlenmesi oldukça

vardır.

zordur.
c)
Özel sektörde firmalar karlılığın yüksek olduğu
bölgelerde sağlık yatırımı yapmaktadır.
d)
Bireyin ve toplumun beklentisi, uygun, kaliteli bir
sağlık hizmeti sunumudur.
2.
Küresel çaptaki olumlu ve olumsuz dışsallıklara
yönelik faaliyetlerin her ikisine birden ne ad verilir?
a)

Küreselleşme

b)

Küresel kamu malı

c)

Küresel teknoloji

d)

Küresel mal ve hizmet

3.
Hangisi devletin sağlık hizmetleri üretiminde
birinci derecede rol oynamasının nedenlerinden biri değildir?
a)

Sağlık hizmetleri talebinin belirlenmesi oldukça

zordur.
b)
Özel kesimde firmalar karlılığın düşük olduğu
bölgelerde sağlık yatırımı yapmakta isteksizdir.
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c)
Koruyucu sağlık hizmetlerinde bölünememezlik
söz konusudur.
d)
önemlidir.

Sağlık hizmetlerinin üretilmesi kişi açısından

4.
Sağlık hizmetlerinin sunumunda devlet için
önemli olan nedir?
a)

Uygun ve kaliteli sağlık hizmeti

b)

Vatandaşlara sağlık hakkını sunmak

c)

Ulaşılabilir sağlık hizmeti sunmak

d)
Toplumsal fayda ve maliyeti düşünerek sağlık
hizmeti sunmak
5.

Sağlık niçin küresel kamu malıdır?

a)
Bütün hastalıkların nedeni ve etkileri küresel bir
hal aldığı için sağlık küresel kamu malıdır.
b)
Uluslararası ticaret sağlık hizmetlerinin küresel
kamu olmasına neden olmuştur.
c)
Fakirliğin azaltılması faaliyetinin temel unsuru
sağlık olduğu için sağlık küresel kamu malıdır.
d)
Bulaşıcı hastalıkların ortadan kaldırılması ve
kontrolü açısından sağlık küresel kamu malıdır.
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6.
Bir ülkenin en değerli serveti olan insanın
ekonomik faaliyetlere verimli bir şekilde katılması için öncelikle
hangisi gereklidir?
a)

Eğitim seviyesinin yükseltilmesi

b)

Sağlık şartlarının iyileştirilmesi

c)

Yatırımların artması

d)

Ekonomik kalkınmanın sağlanmış olması

7.
Bütün ulusların en yüksek sağlık düzeyine
ulaşması hangi kuruluşun/kurumun görevidir?
a)
b)
(UNICEF)

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu

c)

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)

d)

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)

8.
Türkiye’de
Sağlıkta
Dönüşüm
(2003)’nın finansmanını kim sağlamıştır?
a)

DSÖ

b)

Dünya Bankası Grubu

c)

OECD

d)

Uluslararası Finans Kurumu

Programı

62

9.
Aşağıdakilerden hangisi, HIV/AIDS, kriz önleme
ve atlatma, çevre ve enerji, demokratik yönetişim ve yoksulluğun
azaltılması olmak üzere beş ana kalkınma hedefi üzerinde
durmaktadır?
a)

Dünya Sağlık Örgütü

b)

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

c)

Birleşmiş Milletler Çevre Programı

d)
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür
Organizasyonu
10.
Hangisi
diğer
değiştirebilecek göstergedir?

sağlık

göstergelerini

a)

Yatak başına nüfus

b)

Ortalama yaşam beklentisi

c)

GSYH’nin yüzdesi olarak kamu harcamaları

d)
düşen nüfus

Sağlık personeli (hekim, hemşire, ebe, vb.) başına

Cevaplar
1) d, 2) b, 3) d, 4) b, 5) d, 6) b, 7) a, 8) b, 9) b 10) c
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3. SAĞLIK SİSTEMLERİ VE SAĞLIK
HARCAMALARININ FİNANSMAN
KAYNAKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Sağlık Sistemlerinin Amacı, Önemi
3.2. Sağlık Sisteminin Fonksiyonları
3.3. Avrupa Sağlık Sistemlerinde İki Genel Model
3.4. Çağdaş Sağlık Sistemleri
3.5. Sağlık Harcamalarının Artış Nedenleri
3.6. Sağlık Harcamalarının Finansman Kaynakları ve
Yöntemleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
a)

Sağlık sisteminin amacı nedir?

b)
Beveridge
uygulaması var mıdır?

ve

Bismarck

sistemini

saf

c)
Günümüz gelişmiş ülkelerinde uygulanan
sağlık sistemleri nasıldır?
d)
Sağlık
artmaktadır?
e)
nelerdir?

harcamaları

hangi

nedenlerle

Sağlık harcamalarının finansman kaynakları

f)
Sağlık harcamalarının finansmanında sigorta
primlerinin önemi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım
Yöntemleri
Konu

Sağlık
sistemlerinin
amacı, önemi
Sağlık
sisteminin
fonksiyonları

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği
Sağlık
Konu
ile
sistemini,
ilgili
bilgilerin
amacını, önemini tekrarı
yararlı
öğrenmek
olacaktır.
Sağlık
sisteminin
fonksiyonlarını ve
özellikle
finansman
fonksiyonunu
öğrenmek

Sağlık
sistemlerinin
amacı
kaliteli
hizmet
sunumu,
finansman
ve
sağlığın
geliştirilmesidir.
Bu
konuların
kaynak kitaplarda
okunması yararlı
olacaktır.
Bevride ve
Avrupa
Beveridge
Bismarck
sağlık
ve
Bismarck
sistemlerinde iki modellerini
modellerinin
özelliklerini
temel model
tekrar
edilerek
öğrenmek
öğrenmesi gerekir.
Diğer
modelleri
anlamakta
kolaylık
sağlayacaktır.
Halen
Çağdaş
Çağdaş
varlığını sürdüren sağlık sistemlerini,
sağlık sistemleri
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Sağlık
harcamalarının
artış nedenleri

Sağlık
harcamalarının
finansman
kaynakları
ve
yöntemleri

sağlık sistemlerini ülkelerin
sağlık
tanımak
sistem
farkını
öğrenmek,
konunun tekrarı
faydalı olacaktır.
Sağlık
Konu
ile
harcamalarının
ilgili
olarak
artış nedenlerini Türkiye’de sağlık
günümüzdeki
harcamalarının
gelişmeleri
artış nedenlerini
dikkate
alarak öğrenmek yararlı
öğrenmek
olacaktır.
Sağlık
Konunun
harcamalarının
tekrarı
ve
finansman
finansman
kaynaklarını ve yöntemlerinin
finansman
farkını öğrenmek
yöntemlerini
yararlı olacaktır.
öğrenmek
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Anahtar Kavramlar
Sağlık Sistemi,
Sağlık Harcamaları,
Sağlık Harcamalarının Finansman Kaynağı,
Sigorta Primleri,
Cepten Ödemeler,
Vergiler
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Giriş
Sağlık sistemlerinin amacı, sağlık hizmetinden
yararlananların sağlığını iyileştirmek, hastalığın ya da sağlığın
maliyetine karşı finansal koruma sağlamak ve toplumu tedavi
etmektir. İdeal bir sağlık sisteminde maliyet, kalite ve erişim
olmak üzere üç temel unsur yer almaktadır. Diğer bir ifadeyle
ideal bir sağlık sisteminde sağlık hizmetlerinin maliyetleri düşük
seviyede tutulmalı, kişilere sunulan sağlık hizmetleri kaliteli
olmalı ve sağlık hizmetlerine erişim sınırsız olmalıdır.
Sağlık hizmetlerinin maliyeti ve erişim, kamu politikaları
ile belirlenmekte ve bu iki temel unsura bağlı olarak kalite ortaya
çıkmaktadır. Uygulamada sağlık hizmetlerine erişimin
kolaylaştırılması ve sağlık hizmet kalitesinin arttırılması
maliyetlerin artışına neden olmakta maliyetlerin karşılanması ise
sağlık harcamalarında finansman sorununu ortaya çıkarmaktadır.
Kişilerin sağlıklı yaşaması ve sağlığı bozulduğunda tekrar
sağlığına kavuşturulması için devlet gerekli sağlık yardım
sistemini kurmakla görevlidir. Özellikle sağlık hizmeti veren
kurumların harcamalarının düzenli bir şekilde karşılanabilmesi
için finansmanın hangi kaynaklardan ve nasıl karşılanacağı
önemli bir konudur.
Dünya Sağlık Örgütüne göre ülkenin sağlık sistemi,
herkese gerekli olan sağlık hizmetinin en yüksek kalitede
verilmesini sağlayacak şekilde olmalıdır. Diğer bir ifadeyle sağlık
hizmeti, karşılanabilir maliyette ve toplumca kabul gören tarzda
olmalıdır.
İkinci Dünya Savaşından sonra Avrupa’da özellikle
sağlık, sosyal güvenlik ve eğitim alanlarında yeniden
yapılandırma çabaları önem kazanmıştır. Birleşik Krallık’ta
vergilerle finanse edilen bir Ulusal Sağlık Sistemi (Beveridge
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Raporu 1942) kurulmuştur. Sosyal sigortaya dayalı bir finansman
modeli olarak Bismarck Modeli’nde devlet, Beveridge
Modelindeki gibi etkin olmayıp makro düzeyde sağlık
politikalarını belirleyen ve uygulamasını denetleyen bir
konumdadır. Oysa Beveridge Modelinde devlet sağlık
hizmetlerini makro ve mikro düzeyde hizmeti sunan, finanse eden
ve düzenleyen konumdadır.
Sağlık sistemlerinde en önemli konu sağlık hizmetlerinin
finansmanının nasıl sağlanacağı konusudur. Sağlık sistemi
finansmanının sağlık sonuçlarını etkilediği bir gerçektir.
Özellikle son yıllarda sağlık harcamalarının aşağıda belirtilen
nedenlerle sürekli artış gösterdiği bilinmektedir:


nüfus giderek yaşlanmaktadır,


sağlık sektöründe pahalı ve hızlı gelişen bir
teknoloji vardır,

hastalar ve hizmetin sunucuları
teknolojiden yararlanma arzusundadırlar,


kronik hastalıklar artmaktadır,



hizmete kolay ulaşılmaktadır,



bilgi kaynaklarına erişim kolaylaşmıştır.

en

son

Bu nedenlerin yanı sıra nüfusun sağlık ihtiyaçları,
ekonomik gelişme düzeyi, sosyo–kültürel faktörler, sağlık
hizmetini sunanların davranışı, hekim hizmetini ödeme
modelleri, sağlık güvencesinin durumu, vb., gibi yapısal nedenler
de sağlık harcamalarının artışına neden olmaktadır.
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Sağlık harcamalarının finansmanı konusunda genel olarak
üç yöntemden söz edilebilir:
a)
Kamu finansmanı. Bu yöntemde sağlık
hizmetlerinin finansmanı vergiler ve primler yoluyla karşılanır.
b)
Özel finansman. Sağlık hizmetlerinin finansmanı,
özel sigortalar, cepten sağlık ödemeleri, tıbbi tasarruf hesabı gibi
yollarla karşılanır.
c)
Karma
finansman.
Sağlık
hizmetleri
finansmanında hem kamusal hem özel finansman birlikte
kullanılmaktadır. Örnek olarak Türkiye’deki finansman modelini
verebiliriz. Ülkemizde, vergiler, sosyal sağlık sigortası ve özel
sağlık sigortası primleri, cepten yapılan harcamalar sağlık
harcamalarının finansman kaynaklarıdır.
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3.1. Sağlık Sistemlerinin Amacı, Önemi
Her ülke kendi tarihini, kültürünü, ekonomik kalkınmasını
ve ülkesindeki baskın politik ideolojiyi yansıtan, tıbbi bilgi ve
teknoloji, nüfusun demografik özellikleri, hastalık biçimleri,
toplumsal algı ve beklentiler gibi faktörlerden etkilenen bir ulusal
sağlık sistemine sahiptir. Uluslararası ilişkiler ve finans çevreleri
de ülkelerin sağlık sistemlerini doğrudan ya da dolaylı olarak
etkilemektedir. Sağlık sistemi ayrıca hizmetinde olduğu
toplumun tercihlerine, şartlarına ve araçlarına dayalı olarak
şekillenmektedir. Bu durumda ülkelerin sağlık sistemleri
ideolojik, ekonomik ve kültürel faktörlerden dolayı farklılık
göstermektedir.
Sağlık sistemi, sağlık hizmetleri çerçevesinde ülke
kaynaklarını belirli çıktılara kanalize eden bir sosyal
mekanizmadır. Reinke ise sağlık sistemini bir toplumun belirli
sağlık problemlerini çözmek ve sağlık durumunu geliştirmek
amacıyla toplumun kaynaklarını kullanma mekanizması olarak
tanımlamaktadır.
Sağlık sisteminin birinci amacı, doğrudan sağlığı
iyileştirmek, korumak ve geliştirmek olan her türlü faaliyeti
gerçekleştirmektir. Bu amacın gerçekleştirilmesinde sağlığı
geliştirmeye adanan tüm kurumlar, kuruluşlar ve kaynaklar yer
almaktadır.
Murray sağlık sisteminin amacını, nüfusun sağlığını
geliştirmek veya uygun sağlık statüsünü maksimize etmek olarak
açıklamıştır. Sağlık sisteminin amacı refahı maksimize edecek
sağlık hizmetlerini sunmak ve bu arada maliyetleri sınırlamaktır.
OECD sağlık
sıralamaktadır:

sisteminin

amaçlarını

üç

başlıkta
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a) Tüm vatandaşlara hakkaniyetle ve yeterli olarak
ulaşabilecekleri minimum sağlık hizmetlerinin
sağlanması,
b) Sağlık hizmet maliyetlerinin, kabul edilir bir GSMH
payının üstüne çıkması,
c) Minimum maliyetle tüketici tatminini sağlayacak
hizmetler karmasının seçilmesi.
Kapsamlı bir sağlık sisteminin amacı, eldeki kaynakları en
iyi biçimde kullanarak mevcut sağlık sunucularına yönelik
hizmetleri sağlamaktır. Dünya Sağlık Raporu sağlık sisteminin üç
temel amacını şöyle belirtmiştir:


Sağlığın geliştirilmesi



Hastaların meşru beklentilerinin karşılanması



Adil finansman

Sağlık; eğitimi, ekonomik üretimi ve demokratik katılımı
etkiler. Her bir sistem de diğer sosyal amaçlar üzerinde etkilidir.
Sağlık sistemi, ekonomik büyümeyi etkiler, ekonomik büyüme
tüketimi etkiler. Sosyal sistemler temelde, eğitim, sağlık, sosyal
güvenlik, politika ve diğer olmak üzere gruplandırılabilir.
Ülkelerin sağlık sistemleri farklı olmasına rağmen sağlık
sistemlerinin kabul görmüş amacı, belirli bir bölgede veya ülkede
ki nüfusun sağılığını geliştirmektir.

3.2. Sağlık Sisteminin Fonksiyonları
Bir sağlık sisteminin temel fonksiyonları; finansman,
kaynak temin etme, hizmetlerin sunulması ile yönetim ve
düzenlemelerdir.
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3.2.1. Finansman
İyi bir sağlık sistemi finansmanı, arzulanan çıktı
düzeylerinin elde edilmesinde sağlık sistemleri için yeterli destek
sağlamakta ve sağlık sisteminde amaçların gerçekleştirilmesine
yardımcı olmaktadır. Finansman sistemlerinin sağlık sonuçları ve
beklentilerin karşılanmasına doğrudan ya da dolaylı etkisi tam
olarak bilinmese de sağlık sistemi finansmanının sağlık
sonuçlarını etkilediği gerçektir. Sağlık sistemi finansmanı üç alt
fonksiyona ayrılarak incelenebilir. Gelir elde etme, fon
biriktirme, satın alma.
a)
Gelir elde etme. Birincil kaynaklardan( hane halkı,
firmalar) ve ikincil (devlet ve diğer kuruluşlar) kaynaklardan elde
edilen para hareketlerini belirler. Gelir kaynaklarından elde
edilen gelirler şunlar olabilir: cepten ödemeler, zorunlu sigorta,
gönüllü sigorta (risk veya gelir amaçlı), vergiler, hükümet dışı
kuruluşların bağışları, vb.
b)
Fon biriktirme: Çeşitli kaynaklardan elde edilen
gelirlerin bir havuzda biriktirilmesini ifade etmek için kullanılır.
c)
Hizmetlerin satın alınması: Çeşitli kaynaklardan
elde edilen ve bir havuzda toplanan gelirlerin, bireysel veya
kurumsal hizmet sunucularına, verdikleri hizmet karşılığı tahsis
edilmesidir. Ancak bu tahsisatın toplumun ihtiyaçları ve
özellikleri dikkate alınarak yapılması gerekir.
3.2.2. Sağlık Hizmetlerinin Sunumu
Sağlık hizmetlerinin
basamak olmak üzere üç
hizmetlerinin sunumu için
getirilmesi gerekir; insan

sunumu birinci, ikinci ve üçüncü
kategoride ele alınabilir. Sağlık
kaynakların (girdilerin) bir araya
kaynakları, fiziksel sermaye ve
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tüketilebilir diğer girdiler. Çıktılar ise bireysel ya da bireysel
olmayan sağlık hizmetleri ve sektörler arası sağlık faaliyetleridir.
Bireysel sağlık hizmetleri, bireysel olarak tüketilen,
koruyucu, teşhis ve tedavi edici sağlık hizmetleri ile
rehabilitasyon hizmetlerinden oluşur.
Bireysel olmayan sağlık hizmetleri kolektif olarak
uygulanan ve çevrenin insan dışı unsurlarına yönelik olarak
verilen hizmetlerdir. Örnek; çevre kirliliğinin önlenmesi, su
kaynaklarının temizliği, bölgelere ya da gruplara verilen sağlık
eğitimi, vb.
3.2.3. Kaynakların Sağlanması ve Örgütlenmesi
Belli bir hizmetin yürütülmesi için ayrılan kaynakların
belli bir düzen içinde belirlenip düzenlenmesi, örgütlenme
olayıdır. Sağlık sisteminin oluşabilmesi için ilk önce kaynakların
olması gerekir. Bu kaynaklar şunlardır; insan kaynakları, sağlık
birimleri veya imkânlar, mallar, bilgiler, vb. Söz konusu bu
kaynaklar çeşitli yollardan ve değişik şekillerde sağlanabilir.
Sağlık sistemlerinde çeşitli seviyelerde ulusal sağlık sigortası
programları, diğer devlet daireleri, kar amaçlı olmayan kuruluşlar
ve özel sektör, kaynakların oluşturulmasında ve örgütlenmesinde
yer almaktadır.
3.2.4. Yönetim ve Düzenleme
Yönetim ve düzenleme devletin sorumluluğundadır.
Sağlık Bakanlığı yetki alanında olan yönetim ve düzenleme
fonksiyonunun temeli hem kamu hem de özel sektör için bir yön
tespit edilmesi ve sosyal olarak istenilen temel hedeflerin
sağlanmasıdır.
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Yönetim ve
bileşenleri şunlardır:

düzenleme

fonksiyonunun

temel

alt

 Bilgi elde etme,
 Stratejik politikaların belirlenmesi,
 Etkili
belirleme,

düzenleme

yoluyla

aktör

davranışlarını

 Koalisyon oluşturmak ve iletişim yoluyla davranışları
etkilemek,
 Çevre oluşturma ve oluşturulmasına yardımcı olmak
suretiyle davranışları etkilemek,
 Sorumluluğun sağlanması.
Sağlık hizmetlerinin yönetim şekli ülkenin tarihine,
kültürel ve sosyal değerlerine, coğrafyasına, politik ideolojisine
göre farklılık gösterir.

3.3. Avrupa Sağlık Sistemlerinde İki Genel
Model
Avrupa sağlık sistemleri iki genel modele ayrılarak
incelenebilir: a) Beveridge modeli, b) Bismarck modeli.
3.3.1. Beveridge Modeli (Ulusal Sağlık Hizmetleri)
Ulusal sağlık hizmetleri herkesi kapsamına alan,
finansmanın ve sağlık hizmeti sunumunun devletçe (kamu
güdümlü) olduğu bir modeldir. Tüm vatandaşlar, çalışma ve aile
durumuna bakılmaksızın aynı şekilde kapsama dâhildir. Modelde
finansman genel gelirlerden veya vergilerden sağlanmaktadır.
Sağlık hizmetleri sunumu kamu tarafından oluşturulan ulusal
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sağlık hizmetleri çerçevesinde sağlanmaktadır. Sağlık çalışanları
ağırlıklı olarak kamu çalışanı statüsündedir.
Ulusal sağlık hizmetleri modeli, 1948 yılında Lord
Beveridge ekibi tarafından hazırlanan dört ana prensip üzerine
kurulmuştur:
a)

Tüm nüfusu kapsamına alması

b)

Evrensel koruma sağlaması

c)
Merkezi
ulusal
bütünleştirilmiş bir sistem olması
d)

yönetimi

gerektiren

İhtiyaç temelinde aynı faydalardan yararlanılması

Ulusal sağlık hizmetleri modelinin özü, herkesi
kapsaması, finanse etmesi ve kamu üretimine dayanmasıdır.
Ulusal sağlık hizmetlerinde finansman ağırlıklı olarak ulusal
bütçeden (vergilerden) karşılanmaktadır. Sağlık hizmetlerinin
organizasyonu ve sunumu desantralize bir biçimde
yürütülmektedir. Hastaların hekimini veya hastanesini seçme
özgürlüğü bu modelde oldukça yeni bir konudur. Seçim hakkı
oldukça sınırlıdır. Danimarka, Finlandiya, İsveç, İtalya, Portekiz
ve İspanya gibi ülkeler çeşitli politik ve yönetsel düzeylerde
sağlık hizmet sunumunu düzenlemektedirler.
Modelde sağlanan sağlık hizmetleri oldukça kapsamlı
tutulmuş, kapsama; genel bakım, hastane bakımı, dispanser ve
analık bakımı ile ilgili tüm hizmetler dâhil edilmiştir. Ancak diş
sağlığı hizmetleri, belirli analizler ve farmasötik ürünler gibi
hizmetler için hastalar değişen oranlarda katkı payı
ödemektedirler.
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3.3.2. Bismarck Modeli (Sosyal Sigorta Modeli)
İlk kamu sosyal koruma sistemi, Bismarck önderliğinde
Almanya’da 1883 yılında sosyal sigorta planının uygulamaya
konması ile başlamıştır. Bismarck’ın bu buluşu ile zorunlu sosyal
sigorta kurumsallaşmıştır. Sosyal sigorta modeli, sosyal güvenlik
sistemi olarak da adlandırılır.
Sosyal sigorta modelinde finansman işverenlerin ve
çalışanların ödediği primler ve az da olsa devlet katkısından
oluşmaktadır. Sağlık hizmetlerinin sunumu farklı kurumlarca
verilmektedir. Sigortacılar, hizmet sunucuları ile toplu
sözleşmeler yapmak suretiyle hastaları adına hizmet satın
almaktadırlar.
Sosyal Sigorta Modeli, zamanla kapsamına çiftçileri,
küçük esnafı, öğrencileri ve emeklileri de almıştır. Özellikle I.
Dünya Savaşı sonrası etki alanı genişleyen sosyal sigorta
modelini Almanya, Fransa, Belçika, Lüksemburg, İrlanda, İtalya,
Yunanistan, Portekiz, İspanya uygulamış, Sovyet modelinin
çökmesiyle birlikte Merkez ve Doğu Avrupa Ülkeleri de sosyal
sigorta sistemine geçmeye başlamıştır.
Avrupa Birliğine üye ülkelerde görülen Bismarck Modeli,
sağlık harcamalarının karşılanması konusunda iki gruba
ayrılmaktadır:
1)
Belçika, Fransa, Lüksemburg gibi ülkeler, sağlık
hizmetleri maliyetlerini geri ödeme yöntemi ile karşılamakta,
sağlık
hizmetlerinden
yararlanmada
sevk
sistemi
bulunmamaktadır.
2)
Avusturya, Almanya, Hollanda sağlık hizmetlerini
aynı fayda olarak sunmaktadır. Bu sistem kapsamında yer alan
kişi, ihtiyacı olan sağlık hizmetini, hizmet sunucusu ile sigorta

79

fonu arasında yapılan sözleşme gereği çerçevesinde almışsa
herhangi bir ödemede bulunmaz. Sistemde genel pratisyenler
‘’kapı doktoru’’ rolünü üstlenmiş olup hastaları uzman hekimlere
sevk etmekle yükümlüdür.
Gerek Sosyal Sigorta Modeli gerekse Ulusal Sağlık
Hizmetleri Modelinde temel sağlık düzeyi bedava
sağlanmaktadır. Bu sınıflandırmalar günümüzde ülkelerin
gerçekleştirdikleri reformlara paralel olarak melez (karma) hale
gelmektedir. Sistemler birbirine benzer olmuştur.

3.4. Çağdaş Sağlık Sistemleri
Sanayileşmiş ülkeler üzerinde yapılan bir çalışmaya göre
sağlık yardım sistemlerini dört grup altında toplamak
mümkündür: Geleneksel hastalık sigortası sistemi, ulusal sağlık
sigortası sistemi, ulusal sağlık örgütü sistemi ve karma sistem.
3.4.1. Geleneksel Hastalık Sigortası Sistemi
Geleneksel hastalık sigortası sisteminde, çalışan kesim,
sosyal sigortalara bağlanmakta ve sigorta, işçi ile işverenlerden
alınan primlerle karşılanmaktadır. Sosyal sigorta konusunda diğer
ülkelere öncülük eden Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika
geleneksel hastalık sigortası uygulamasında belli başlı ülkelerdir.
Esas itibariyle sosyal sigorta tekniğine dayalı geleneksel
hastalık sigortasında, hastalık sigortası, özerk yönetimli çok
çeşitli sandıklar tarafından karşılanmaktadır. Bazı hastalıkların
tedavisi, tıbbi yardımlar ücretsiz iken ilaçlar, diş protezi, çene
cerrahisi, hastane ücretleri ve muayene ücretlerinin bir kısmı
sigortalıdan alınmaktadır. Sigortalıların, devlet hastanelerine ya
da anlaşmalı hekime veya sağlık kuruluşuna gitmesi
gerekmektedir. Anlaşma yapılmayan sağlık kurumuna gidilmesi
halinde sigortalı, sağlık giderlerini kendi ödemek zorunda
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kalmaktadır. Kamu sağlık harcamalarının toplam sağlık
harcamaları için de payı, geleneksel hastalık sigortası sistemini
uygulayan ülkelerde % 75’in üzerindedir.
3.4.2. Ulusal Sağlık Örgütü Sistemi
Bu sistemde sağlık örgütü, ücretsiz hizmet vermekte ve
tüm vatandaşlar sağlık hizmetinden sınırsız yararlanmaktadır.
Merkezi bir örgütlenmenin söz konusu olduğu bu sistemde, sağlık
örgütü bütçesi her yıl parlamentodan çıkmakta ve finansman
kaynağı olarak vergiden yararlanılmaktadır. Devlet, Sağlık
Bakanlığı aracılığı ile sağlıkla ilgili ülke genelinde faaliyetleri
planlamakta, sağlık politikası stratejisini belirlemektedir. Bu
sistemi uygulayan ülkeler arasında İngiltere, Danimarka,
Yunanistan, İtalya, Macaristan, Küba, Yeni Zelanda yer
almaktadır. İngiltere 1950’lerde, Danimarka, İtalya 1970’li
yıllarda ulusal sağlık örgütlerini kurmuştur. Sovyetler Birliği ise
ulusal sağlık örgütü sistemini 1917 İhtilal ’inden sonra
başlatmıştır.
Ulusal sağlık örgütü sisteminin işleyişi, sağlık
yardımlarının düzeyi, sağlık yardımının kapsamı, ülkelere göre
farklılık göstermektedir. Örnek, Danimarka’da sağlık
yardımlarından yararlanmada halkın gelir düzeyi dikkate
alınmakta, her yıl belirlenen gelir düzeyinin üstünde olanlar,
sağlık hizmetleri için ücret öderken gelir düzeyinin altında
kalanlar sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaktadır.
Ulusal sağlık hizmeti veren ülkeler arasında yer alan
İngiltere’de sosyal güvenlik sistemi içinde sosyal yardım ve
sosyal hizmetlerin payı, sosyal sigortalara göre daha fazladır.
Çeşitli türde tıbbi yardımlar, iş kazası yardımları, çocuk yardımı
için herhangi bir sigorta kaydının bulunmasına gerek yoktur. Bu
yardımlar için finansman kaynağı vergilerdir. Her İngiliz
vatandaşı, Ulusal Sağlık Hizmetince seçilmiş bir pratisyen
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hekimin listesine kayıtlıdır. Kişinin bir uzmanca görülmesi veya
hastaneye yatırılması gerektiğinde tek yetkili bu hekimdir.
Hekimler ücretlerini devletten almaktadırlar. Ulusal sağlık
hizmeti sisteminin üstün tarafı, sağlık masraflarının etkin bir
şekilde denetimine olanak vermesidir. Ancak İngiltere’de de
1983 sonrası hastalık yardımının ilk sekiz hafta boyunca
işverenler tarafından ödenmesi kabul edilmiştir.
Hekim ücreti, hastane masrafı ve ilaç bedeli açısından
Danimarka, İtalya, İngiltere ve İsveç’te benzerlik vardır. Bu
ülkelerde hekim ve hastane masrafları devlet tarafından
karşılanmaktadır. Ancak ilaç bedelleri açısından ülkelere göre
uygulama farklıdır.
Ulusal sağlık örgütü sistemine dâhil olan ülkelerde,
kamunun sağlık harcamalarında payı; Danimarka’da % 85,2 iken,
İtalya’da % 77,2, Romanya’da % 80,2, İngiltere’de % 82,7’dir.
3.4.3. Ulusal Sağlık Sigortası Sistemi
Ulusal sağlık sigortasından, beşikten mezara herkes
faydalanmaktadır. Ulusal sağlık sigortası vergi ve primlerle
finanse edilmekte ve tüm vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmeti
verilmektedir. Hatta bazı ülkelerde (örneğin, İsveç) işçilerden
prim alınmamaktadır. Ulusal sağlık sigortasında sağlık hizmetleri
genelde Sağlık Bakanlığı kontrolünde yürütülmektedir. Bu
ülkelerde sağlık harcamalarının % 70’i ve hatta fazlası kamu
kesimince gerçekleştirilmektedir.
Sistemin genel özelliklerinden birisi hastaların
hekimlerini seçme serbestisi olmasıdır. Hekimlere ücret
ödenirken sözleşme esas alınmaktadır. Bu sistemi uygulayan
ülkelerde sigortalılar kural olarak sağlık giderlerini peşin olarak
ödemekte daha sonra geri almaktadır. Ameliyat, hastane ve ciddi
hastalıklara karşı zorunlu sağlık sigortası devreye girmekte ve
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sigorta, nüfusun tamamını kapsamaktadır. Daha hafif
hastalıklarda özel sigorta şirketlerinden yararlanılmaktadır.
Ulusal sağlık sigortası sistemine örnek olarak Kanada,
Finlandiya, İsveç örnek verilebilir. Bu ülkelerde kamunun sağlık
harcamalarında payı Kanada’da %70,4, Norveç’te % 85,6,
İsveç’te % 80,9, İspanya’da % 73,6’dır.
3.4.4. Karma Sistem
Karma sistemde sağlık sigortası, hem ulusal sağlık
sigortası hem de özel sağlık sigortasını kapsamaktadır. Bu
sistemde özel sigorta şirketleri daha fazladır. Sosyal sigorta
kapsamı daha dar olup finansman büyük ölçüde sigorta
primlerinden karşılanmaktadır. Bu grupta yer alan Avustralya,
Japonya, ABD, İsviçre gibi ülkelerde; yaşa, işletme büyüklüğüne,
iş çeşidine vb. göre kategoriler oluşturulmakta her kategorinin
sağlık sigortası farklılık göstermektedir. Örneğin, ABD’de sağlık
yardımları esas itibariyle özel sigortalara bırakılmış fakat 65 yaş
ve yukarısında (Medicare) ve geliri belli bir seviyenin altında
olanlar (Medicaid) sağlık sigortası kapsamına alınmıştır. Bununla
beraber 46 milyon kişi fakirlik sınırı altında olmadığı halde özel
durumlar veya primlerin yüksekliği nedeniyle özel sigortalardan
faydalanmamaktadır. Bütün hastanelerin paralı olduğu ülkede
tedavi ve ilaç paralarını ya sigortalılar ya da devletin Medicaid ve
Medicare sistemi karşılamaktadır. Kişiler, özel sağlık sigortaları,
özel organizasyonlar içinde kendilerine en uygun seçeneği tercih
etmektedirler. Sağlık hizmeti, çoğunlukla özel amaçlı
yapılanmalarla yürütülmekte, gelir düzeyi yetersiz olanlar sağlık
hizmetlerinden faydalanamamaktadır. Sağlık harcamaları çok
yüksektir. Koruyucu sağlık hizmetleri Halk Sağlığı
Kuruluşlarınca verilmektedir. Sağlık hizmetlerinde en önemli
finansman kaynağı, özel sigorta şirketlerince toplanan primlerdir.
Halkın yaklaşık % 90’ı özel sigorta şirketlerinin sunduğu sağlık
hizmetinden yararlanmaktadır. Kamu programları sadece
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emeklilere, düşük ücretli işçilere, emekli askerlere hastalığa karşı
koruma sağlamaktadır.
Japonya’da hastalık riskini güvence altına alan sekiz farklı
rejim vardır. Örneğin, küçük ve orta ölçekli işletmelerde çalışan
işçilerin hastalık sigortası devlet tarafından diğer işletmelerde ise
işletme içinde sandıklar ya da işletmeler arası bir sigorta şirketi
tarafından yönetilmektedir. Özel okul öğretmenlerinin ve
memurlarının özel sandıkları bulunmaktadır. Belli bir kategoriye
girmeyen insanların sağlık güvenlikleri ise belediyeler tarafından
yönetilen ulusal sağlık sigortası tarafından karşılanmaktadır. Bazı
sağlık giderlerine sigortalı da katkıda bulunmaktadır. Bu sistemde
özel kesimin toplam sağlık harcamaları içinde payı yüksektir.
Avustralya’da sağlık sigortası; tıbbi bakım sigortası ve
hastane sigortası programlarından oluşmaktadır. Oluşturulan
gelirle sosyal güvenlik kategorilerine göre herkese hastalık
yardımı verilmeye çalışılmaktadır. Sağlık harcamalarının % 70’i
vergilerden karşılanmakta, hane halkı kamu hastanelerinden
ücretsiz faydalanmaktadır.
Son yıllarda birçok sanayileşmiş ülkede, ekonomik alanda
ortaya çıkan ciddi durgunluk ve gerileme nedeniyle işsizlik
artmış, üretim kapasitesi düşmüş, parasal politikalarda
belirsizlikler ortaya çıkmıştır. Üstelik nüfusun yaşlanması, göç
hareketleri, bağımlı nüfusun aktif nüfusa olan oranının artması,
sosyal güvenlik programlarının, finansman sorunuyla
karşılaşmasına neden olmuştur. Bu durumu göz önüne alarak
sanayileşmiş ülkeler, sosyal güvenlik sistemlerini yeniden gözden
geçirmiş ve birtakım reform hareketlerine gitmişlerdir. Örnek;
ABD’de Tıbbi Tasarruf Hesabı, sağlık giderleri için vergiden
muaf tasarruf yapılmasını sağlamaktadır.
Karma sistemde yer alan ülkelerde özel sektörün sağlık
harcamalarında payı, diğer sistemlere göre hayli yüksektir.
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Örneğin, özel sektörün sağlık harcamalarında payı; İsviçre’de %
34,6 iken Japonya’da % 20, ABD’de % 54,1’dir.

3.5. Sağlık Harcamalarının Artış Nedenleri
Birçok dünya ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de sağlık
harcamaları artış göstermektedir. Sağlık harcamalarının son
yıllarda hızla artmasının nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:
 Yaşam
yaşlanması,

süresinin

artması

ve

nüfusun

giderek

 Kronik hastalıkların artması,
 Hastaların ve sağlık hizmeti sunanların en son
teknolojiden yararlanma isteği,
 Bilgi kaynaklarına kolay erişim,
 Sağlık konusunda gelişmelerin küreselleşme etkisiyle
kısa sürede duyulması,
 Pahalı ve hızlı gelişen teknolojiden yararlanma arzusu,
 Ulaşımda kolaylıklar ve sağlık hizmetlerine erişimin
kolaylaşması,

Uluslararası sağlık kuruluşlarının sağlığı, sosyal
gelişmenin temel göstergesi olarak belirtmesi ve üye ülkelere
sağlık konusunda yaptırımları,
 Sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve hakkaniyete
uygun bir şekilde organize edilmesi için finansmanının
sağlanması ve sunulmasında devlete sorumluluk yüklenmesi.
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Sağlık hizmet talebinde bulunan kişilerin, sağlık
hizmetlerinden beklentilerinin giderek artması.
Sağlık harcamalarının artış eğilimi, sağlık harcamalarının
finansmanı sorununu ortaya çıkarmaktadır. Sağlık hizmetlerinden
tüm bireylerin faydalanmasını sağlamak, sağlık hizmetlerini
sürekli kılmak için finansman kaynakları yaratmak, farklı
finansman yöntemleri kullanmak ve bu kaynakları verimli
kılmak, sağlık hizmetlerinin sunumu için önemlidir. Sağlık
hizmetlerinin finansman kaynakları, ekonomik karar birimleri
olarak adlandırdığımız bireyler, firmalar ve devlettir. Bireyler;
sağlık hizmetlerini talep ederken cepten yaptıkları ödemelerle,
devlete vermiş oldukları vergilerle ya da sağlık sigortası adı
altında Sosyal Güvenlik Kurumuna ödediği primlerle en önemli
finansman kaynağıdırlar. Firmalar da ödedikleri vergiler ve
primlerle hatta yaptıkları bağış ve yardımlarla ayrı bir finansman
kaynağıdırlar. Devlet özellikle sigorta primlerinde katkı
sağlayarak, bütçeden kaynak ayırarak ve sağlık hizmetlerinde
vergi dışında ek kaynak yaratarak sağlık hizmetleri
finansmanında kaynak oluşturmaktadır. Bu sayılanlar dışında
ülke dışında uluslararası örgütler, yabancı ülkeler ve kurumlar da
kredi sağlayarak, bağış yaparak sağlık hizmetleri finansmanında
kaynak oluşturmaktadır.

3.6. Sağlık Harcamalarının
Kaynakları ve Yöntemleri

Finansman

Günümüzde hemen her ülkede hem kamu hem de özel
sektörün yer aldığı sağlık finansman sistemi, ülkemizde de
görülmektedir. Ancak sağlık finansman kaynaklarının
kombinasyonu ülkenin sosyo-kültürel dokusuna, ekonomik ve
siyasi yapısına göre zaman içinde farklılık gösterebilmektedir.
Sağlık harcamalarının finansman kaynaklarını üç grupta
toplayabiliriz:
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a)
Kamu finansman kaynağı. Sağlık harcamalarının
finansmanı kamu kaynaklarından finanse edilir. Örnek; Vergiler,
sosyal sağlık sigortası.
b)
Özel finansman kaynağı. Sağlık harcamaları
bireyler ve firmalarca gerçekleştirilen özel sağlık sigortaları
yoluyla, halkın yapmış olduğu cepten ödemeler veya tıbbi
tasarruf yoluyla finanse edilir.
c)
Yabancı kaynaklar. Düzenli ve sürekli olmamakla
birlikte sağlık harcamalarının finansmanı uluslararası sağlık
örgütleri, yabancı ülkeler, Avrupa Birliği gibi organizasyonlar
tarafından karşılanabilmektedir.
Sağlık finansman yöntemlerini, ülkemizde dört grupta
toplamak mümkündür:
a)

Vergi ile Finansman Yöntemi

b)

Sigorta Primleri ile Finansman Yöntemi

c)

Cepten Ödeme Yoluyla Finansman Yöntemi

d)

Diğer Finansman Yöntemleri

3.6.1. Vergi ile Finansman Yöntemi
Sağlık harcamalarında en önemli finansman kaynağı
vergilerdir. Vergi, devletin kamu hizmetlerini karşılamak üzere
halktan kanun zoruna dayanarak aldığı ekonomik değerlerdir.
Kaynağını Anayasadan alan vergiler, siyasi ve hukuki bir cebir
unsuru taşımaktadır. Vergi, devletten sağlanan faydaya göre değil
kişilerin ödeme gücüne göre tespit edilen miktarda alınmaktadır.
Vergi gelirleri, kamu hizmetlerine harcanırken kişilerin bu
hizmetlerden faydalanma derecesine bakılmamaktadır. Devletin
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çeşitli gelir kaynakları içerisinde vergilerin payı, ülkelere göre
farklılık göstermekle birlikte % 75-95 arasında değişmektedir.
Sağlık hizmetleri finansmanında devletin belli bir rol
üstlenmesi, Dünya Bankasının hazırladığı Dünya Kalkınma
Raporunda ayrıntılı bir şekilde ortaya konmuştur. Dünya Bankası
ulusal düzeyde tanımlanmış asgari sağlık hizmetlerinin
yoksullara verilmesini ve bunun devlet tarafından finanse
edilmesini önermiştir. Anayasanın 56.maddesinde herkesin,
sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu
belirtilmiş ve sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve hakkaniyete
uygun bir şekilde organize edilmesi, finansmanının sağlanması ve
sunulması, devletin sorumluluğuna verilmiştir. Devlet; sağlık
hizmetinden yararlananların sağlığını iyileştirmek, hastalığın ya
da sağlığın maliyetine karşı finansal koruma sağlamak ve
toplumu tedavi etmek amacıyla sağlık hizmetlerinin finansmanını
sağlamaktadır. Devletin sağlık hizmetlerinin finansmanını
sağlarken en önemli kaynağı vergilerdir.
Devlet, bütçeden ayrılan ve en önemli kaynağı vergi olan
sağlık giderleriyle şunları sağlamaktadır:

Primleri devlet tarafından karşılanan yoksulların,
geçici köy korucularının, olimpik ve Avrupa şampiyonu
sporcuların prim giderleri,


Koruyucu sağlık hizmetleri giderleri,


Hekim ve diğer sağlık görevlilerinin yetiştirilmesi,
yurt, araç-gereç ve eğitim desteği giderleri,


Hastane giderleri,



Personel giderleri, bina-teçhizat giderleri,
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Yatırım giderleri, vb.

Finansman kaynağı olarak vergilerin iki önemli üstünlüğü
vardır: 1) Vergiler miktar olarak büyüktür. 2) Vergi ödemeleri
zorunludur. Bununla beraber, vergi toplamada ve tahsis etmede
uygulanan politikalar tutarlı değilse kamu hizmetlerinde
verimsizlik ve yetersizlik söz konusu ise vergi ile sağlık
harcamalarının finansmanı zor olabilir.
3.6.2. Sigorta Primleri ile Finansman Yöntemi
Sigorta, ileride gerçekleşme olasılığı bulunan
tehlikelerden doğacak zararların önceden yapılan ödemeler
karşılığında güvence altına alınmasıdır. Sigorta, insanların
karşılaştıkları ve karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı birleşmeleri
böylelikle tek başlarına katlanmak durumunda kalacakları
kayıpları aralarında bölüşmeleri fikriyle ortaya çıkan bir olgudur.
Sigorta, belirli bir prim karşılığında, kişi ve kuruluşların
para
ile
ölçülebilir
değerlerinin,
tesadüfi
risklerin
gerçekleşmesiyle doğacak maddi hasarlarını karşılayan, aynı
riskin tehdidi altında bulunanları bir araya getiren, sosyoekonomik çöküntüleri dağıtan ve önleyen bir kurumdur.
Diğer bir ifadeyle sigorta, aynı tür tesadüfi risklerle
karşılaşan çok sayıda üniteleri bir portföyde toplayarak riskleri
daha belirli hale getiren ve bu risklerden doğacak hasarları küçük
ve periyodik katkılarla oluşacak bir fon ile sağlama esasına
dayanan bir organizasyondur.
Sosyal güvenliğin sağlanması bakımından sigorta, sosyal
sigorta ve özel sigorta olmak üzere iki grupta toplanabilir.
a)

Sosyal Sigorta
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Sosyal
sigorta, bir
toplumun veya
grubun,
karşılaşabileceği risklere karşı, karşılıklı yardımlaşma ilkesiyle
zararlarının telafisini ifade etmektedir. Sosyal sigorta mesleki,
fizyolojik ve sosyo-ekonomik risklerden dolayı geliri ve kazancı
azalmış olan kişilerin geçinme ve yaşama ihtiyaçlarını karşılayan,
devlet güvencesine dayalı bir sigorta sistemidir. Bir başka tanıma
göre sosyal sigorta, ekonomik bakımdan zayıf ve çalışan
insanların işgücünü korumak ve geleceğini güvence altına almak
ve böylece toplum hayatında sosyal güvenliği sağlamak amacıyla
kurulan teşkilatlı bir zorunlu sigortadır.
Sağlık konusunda sosyal sigortalar, tüm nüfusu
kapsamına alan Genel Sağlık Sigortası adı altında Sosyal
Güvenlik Kurumunca gerçekleştirilmektedir. Genel Sağlık
Sigortası kapsamında hastalık, meslek hastalığı ve iş kazaları
nedeniyle ortaya çıkan teşhis, tedavi, ilaç ve tıbbi bakım, vb.
giderleri karşılanmaktadır.
Sağlık hizmetlerinin finansmanında
sigortasının faydaları şunlardır:

sosyal

sağlık


Sağlık politika ve hedeflerinin gerçekleşmesine
yardımcı olur,


Sağlık hizmet sunumunda etkinlik sağlar.


görülebilir,

Sağlık

sektörüne

aktarılan

fonlar

rahatça


oluşturur,

Sağlık hizmetleri için düzenli bir gelir kaynağı

Risk havuzu sayesinde finansal kaynağın farklı
hizmet gruplarına bölünmesini sağlar, ödeme gücüne göre
finansal yükü dağıtır.
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Hasta haklarının korunmasına yardımcı olur.

b)

Özel Sigorta

Özel sigortalar, sosyal sigortaları tamamlayıcı faaliyet
göstermektedir. Sosyal güvenliğin sağlanmasına yardımcı olan
özel sigortalar, kendi kendine yardım fikrine dayanmaktadır. Özel
sigortalarda sigorta konusu ekonomik nitelikte ve para ile
ölçülebilen çıkarlardır.
Özel sağlık sigortaları; hastalık, sağlık, seyahat sağlık
sigortası adıyla yapılmakta hem hayat hem de hayat dışı
sigortalarda yer almaktadır. Bir yıl ya da daha uzun sürede
yapılan özel sağlık sigortaları ülkemizde genel sağlık sigortası
olarak
adlandırdığımız
sosyal
sağlık
sigortalarını
tamamlamaktadır. Kişiler, isteğe bağlı olarak sağlıkta özel
çıkarlarını çeşitli risklere karşı özel sağlık sigortası ile
korumaktadır. Özel sağlık sigortaları özellikle tıbbi harcamalar ve
iş göremezlik geliri konusunda güvence sağlamaktadır.
Gerek sosyal sağlık sigortası gerekse özel sağlık sigortası
ile toplanan primler, Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılacak
sağlık giderleri için finansman oluşturmaktadır.
3.6.3. Cepten Ödeme Yoluyla Finansman Yöntemi
Bireyler, sağlık hizmetleri kullanımı için doğrudan
doğruya cepten ödeme yapmaktadırlar. Cepten ödemeleri;
doğrudan ödeme, kullanıcı katkıları ve kayıt dışı ödemeler olarak
gruplandırabiliriz.
Doğrudan ödemeler, sosyal güvence kapsamı dışında
kalan bütün hizmetler için yapılan ödemelerdir. Örnek, estetik
ameliyatlar, güvence kapsamı dışında kalan ilaç paraları, özel
hekim muayeneleri için ödenen paralar, vb. Sosyal güvence
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kapsamı dışında kalan sağlık hizmetlerinde, hizmete ulaşımın zor
olduğu ya da uzun süre beklemek gereken durumlarda hastalar,
doğrudan ödeme ile sağlık hizmetlerinden yararlanmaktadırlar.
Sağlık hizmetleri için daha fazla kaynak yaratmak
amacıyla kullanıcıdan katkı payı talep edilmektedir. Katkı payı
almanın birinci gerekçesi, ilave gelir elde etmek, ikinci gerekçesi
hizmetlerin aşırı ve gereksiz kullanımını önlemek, üçüncü
gerekçesi de kamusal finansman kaynaklarını ikame etmektir.
Kullanıcı katkısı, güvence kapsamında kalan hizmetlerin
maliyetine destek olmak amacıyla alınmaktadır. Örnek; muayene
ücretine ya da ilaç masrafına yapılan katkılar. Kullanıcı katkıları,
sağlık harcamaları yüksekse talebin düşmesine, sağlık kurumları
için maliyetlerin düşmesine, verimliliğin artmasına neden
olmaktadır. Sağlık hizmetleri için kaynak oluşturan katkı payları,
az gelirlinin aleyhinedir. Az gelirliler, katkı payı nedeniyle sağlık
talebinde bulunmaktan kaçınabilirler.
Kayıt dışı ödemeler ise hastanın veya yakınlarının, sosyal
güvence kapsamı içinde olan hizmetler için yaptıkları ve çoğu kez
hizmet sunucularını etkilemek ya da hizmet sunucularının
istediklerini yerine getirmek amacıyla yapılan ödemelerdir.
Örnek; kapalı zarf ödemeleri, bıçak parası, hediyeler, vb.
3.6.4. Diğer Finansman Yöntemleri
Sağlık harcamalarının finansman kaynakları arasında;
yabancı firmalar, kurumlar, uluslararası sağlık örgütleri ya da
yabancı ülkeleri görmek de mümkündür. Özellikle Avrupa
Birliği, NAFTA, G-8 ülkeleri gibi organizasyonlar, üye ülkelerde
sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik proje kredileri
vermektedir. Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası,
kalkınmakta olan ülkelerde eğitim, sağlık gibi kamu
hizmetlerinin daha etkin sunulması için kredi tahsis etmekte, hibe
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yoluyla sağlık harcamalarına katkıda bulunmaktadır. Yabancı
ülkelerde ve ülke içindeki vatandaşlar ile firmalar, dini örgütler,
sağlık araç-gerecini ya da sağlık hizmet sunumu için gerekli
görülen bina, arsa ve araziyi bağışlamaktadırlar. Ayrıca işverenler
çalışanlarının sağlık hizmeti ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Sağlık
hizmetleri finansmanında, diğer finansman yöntemleri, diğer
ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de ağırlıklı bir yere sahip
olmadığı gibi düzenli bir finansman kaynağı da değildir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
Sağlık sisteminin ne olduğunu, amacını, önemini
öğrendik. Sağlık sistemlerinin kabul görmüş amacının, belirli bir
bölgede veya ülkedeki nüfusun sağlığı geliştirmek olduğunu ve
temel fonksiyonlarından birinin finansman olduğunu öğrendik.
Avrupa Sağlık sistemlerinde iki temel model olan Bismarck
modeli ile Beveridge modelini daha sonra uygulanan ulusal sağlık
sigortası ve karma sistemin farklı yönlerini öğrendik. Sağlık
harcamalarının birçok nedene dayalı olarak arttığını ve sağlık
harcamalarının kamu finansman kaynağından ya da özel
finansman kaynağından karşılandığını öğrendik. Sağlık
finansman yöntemlerini ülkemizi de göz önüne alarak dört grupta
inceledik. Finansman yöntemlerinden vergi ve sigorta primleri ile
finansman yönteminin daha ağırlıklı olduğunu öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)
Hangisi, finansman kaynağı olarak vergilerin
sigorta primlerine göre üstünlüğünü gösterir?
a)

Vergiler küçük miktarlardadır

b)

Vergi ödemeleri zorunludur

c)

Vergi herkesten alınır

d)

Vergi istendiğinde artırılabilir

2)
Sağlık hizmetlerinde kullanıcıdan katkı payı talep
etmenin en önemli gerekçesi nedir?
a)
Sağlık hizmetlerinde aşırı ve gereksiz talebin
önüne geçmek
b)

Sağlık kurumlarında maliyetin düşmesine neden

c)

Sağlık hizmetleri için ilave gelir elde etmek

d)

Sağlık kurumlarında verimliliğin artışını sağlamak

olmak

3)
Devlet koruyucu sağlık hizmetlerinin giderlerini
hangi finansman yöntemine başvurarak karşılar?
a)

Vergiler ile finansman yönteminden

b)

Sigorta ile finansman yöntemlerinden

c)

Cepten ödeme yoluyla finansman yönteminden

d)

Dış yardım ve bağışlardan
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4)
girmez?

Sağlık sisteminin fonksiyonları arasına hangisi

a)

Finansman

b)

Sağlık hizmet sunumu

c)

Yönetim ve düzenleme

d)

Fon biriktirme

5)

Hangisi Beveridge modelinin özelliği değildir?

a)

Tüm nüfusu kapsamına alır.

b) Sağlık hizmetlerinin sunumu ve organizasyonu tek
merkezden yürütülür.
c)
Hastaların hekim ve hastanesini seçme hakkı
oldukça sınırlıdır.
d)
Sağlık hizmetlerinin finansmanı ağırlıklı olarak
vergilerden karşılanır.
6)

“Kapı doktoru” kimdir?

a)
Hastaları uzman hekimlere sevk etmekle yükümlü
genel pratisyen hekimler.
b)
hekimler.

Birinci basamakta teşhis tedaviden sorumlu

c)
hekimler.

Sağlık

d)
hekimler.

Sigortacıların

hizmetini

birinci

hastalar

basamakta

adına

hizmet

sunan
aldığı
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7)
Vergi ve primlerle finanse edilen ve tüm
vatandaşların ücretsiz sağlık hizmeti aldığı, hastaların hekimini
seçme özgürlüğü olan sistemin adı nedir?
a)

Ulusal sağlık sigortası sistemi

b)

Karma sağlık sistemi

c)

Ulusal sağlık örgütü sistemi

d)

Geleneksel hastalık sigortası sistemi

8)
Özel sektörün sağlık harcamalarında payının
yüksek olduğu sağlık sistemi hangisidir?
a)

Ulusal sağlık örgütü sistemi

b)

Ulusal sağlık sigortası sistemi

c)

Karma sağlık sistem

d)

Geleneksel hastalık sigortası sistemi

9)
Risk havuzu sayesinde finansal kaynağın farklı
hizmet gruplarına bölünmesini sağlayan, ödeme gücüne göre
finansal yükü dağıtan finansman yöntemi hangisidir?
a)

Vergiler

b)

Sosyal sağlık sigortası

c)

Özel sağlık sigortası

d)

Kayıt dışı ödemeler
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10)
Sağlık hizmetleri finansmanında diğer finansman
yöntemlerinin özellikleri arasına hangisi girmez?
a)

Ağırlıklı bir yeri yoktur.

b)

Bağış, kredi, hibe şeklinde harcamalar yapılır.

c)

Düzenli bir finansman kaynağıdırlar

d)
Zaman zaman bina, arsa, arazi, sağlıkla ilgili araçgereç bağışı görülür.

Cevaplar
1) b , 2) c, 3) a, 4) d, 5) b, 6) a, 7) a, 8) c, 9) b, 10) c
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4. SİGORTA HAKKINDA GENEL
BİLGİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Sigortanın Tanımı, Önemi, Türleri
4.2. Sigortanın Tarafları
4.3. Sigortanın Temel Prensipleri
4.4. Sigorta Sözleşmesi
4.5. Sigorta Şirketlerinin Temel İşlevleri
4.6. Sigorta Şirketlerinde Aracılar
Kişiler

4.7. Sigorta İşlemlerinin Yürütülmesinde Yardımcı Olan
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
a)

Sigortanın tasarruftan farkı nedir?

b)

Sigorta ile reasürans arasındaki fark nedir?

c)

Sigortalı ve sigorta ettiren her zaman aynı kişi

d)

Sigorta ne zaman başlar?

e)

Acente, broker, aktüer, eksper kimdir?

f)

Sigortacı ne zaman tazminat/meblağ ödemez?

g)

Sigorta sözleşmesi mutlaka yazılı mı olmalıdır?

h)

Sigortanın yaygınlaşması ekonomiye nasıl katkı

midir?

sağlar?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım
Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Sigortayı
Sigortanı
Konunun tekrarı
önemini yardımcı olacaktır.
n
tanımı, tanımak,
türleri
önemi, türleri anlamak
hakkında
bilgi
edinmek
Sigortanı
n tarafları

Sigortalı, sigorta
Konunun şema
ettiren, lehdar ve üzerinde çalışılması
sigortacıyı öğrenmek
kolaylık
sağlayacaktır.

Sigortanın temel
Sigortanı
Sigortalı
ve
n
temel prensiplerini
sigortacının
sigorta
öğrenmek
prensipleri
sözleşmesinden
yararlanması
için
temel
prensipleri
tekrarlamak.
Sigorta
sözleşmesi

Sigorta
sözleşmesinin
hazırlığı, sözleşmenin
kurulması,
sigorta
poliçesi ve çeşitleri,
sigorta sözleşmesinin
başlaması ve sona
erkmesi hakkında bilgi
edinmek

Konunun tekrarı
sağlık sigortalarında
sözleşme konusunun
anlaşılmasında
da
yardımcı olacaktır.
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Sigorta
şirketlerinin
temel işlevleri

Sigorta
şirketlerinin
toplayacağı primler,
ödediği
tazminatlar
hakkında
bilgi
edinmek

Primin
önemi,
tespiti,
tazminatın
ödenmesi ile ilgili
şartların konu tekrarı
ile
öğrenilmesi
mümkündür.

Sigorta
şirketlerinde
aracılar

Sigorta
şirketlerinin sigortalıya
ulaşmasında aracı olan
acente, broker, bireysel
emeklilik
araçlarını
tanımak

Broker,
acente,
banka
şubelerinin
aracılık
faaliyetleri,
bireysel
emeklilik
aracılarını öğrenmek
için
aralarındaki
farklılıkları
bilmek
faydalı olacaktır.

Sigorta
işlemlerinin
yürütülmesin
de yardımcı
olan kişiler

Eksper ve aktüer
kimdir, ne yapar,
sigortacılar
ve
sigortalılar için önemi
nedir öğrenmek

Eksper
ve
aktüerin yaptığı işler
aralarındaki farkları
öğrenmek
yararlı
olacaktır.
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Anahtar Kavramlar
Sigorta,
Reasürans,
Koasürans,
Sigortacı,
Sigortalı,
Sigorta Ettiren,
Sigorta Sözleşmesi,
Prim,
Tazminat,
Meblağ,
Broker,
Acente,
Aktüer,
Eksper,
Banka Sigortacılığı.
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Giriş
Günümüzde insanlar, kullandıkları teknolojik ürünler,
ulaşım araçları dolayısıyla ya da hastalık, kaza, doğal afetler
nedeniyle mal ve can kaybına uğramaktadır. İşte bu mal ve can
kaybına karşı insanlar kendilerini sigorta ile güvence altına
alabilirler. Sigorta, kişilerin güven içinde çalışmalarını, gelecekte
ortaya çıkacak risklerden korkmadan yaşamalarını sağlamaktadır.
Sigorta ile kişiler; evinin, arabasının, elektronik eşyalarının,
değerli eşyalarının hasara uğraması korkusundan uzak
yaşamaktadır. Yine sigorta ile kişiler ölüm halinde ailesinin,
yaşlandığında kendisinin geçim sıkıntısına düşmeyeceğini
bilmektedir. İşletmeler sigorta ile yeni girişimlerde bulunabilir,
daha rahat kredi temin edebilir. Sigortaların yaygın bir şekilde
uygulanması ülkede sanayi ve ticaretin gelişmesine yol açacaktır.
Sigorta sektörünün elde ettiği fonlar da ülkede yatırımlar için
ihtiyaç duyulan tasarrflar için önemli bir destektir.
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4.1. Sigortanın Tanımı, Önemi, Türleri
Bu başlık altında önce sigortanın neden ortaya çıktığı ve
tanımı verilecek sonra sigortanın önemine işaret edilecektir. Daha
sonra sigorta türlerine kısaca yer verilecek bunlar içinde hayat ve
hayat dışı sigorta ayırımı üzerinde durulacaktır.
4.1.1. Sigortanın Tanımı
Bilim ve tekonolojik gelişmeler, bir taraftan insanlara
daha rahat ve daha iyi yaşam olanakları sağlarken bir taraftan da
tehlikelerle karşılaşmalarına neden olmaktadır. Ulaşım
araçlarının kaza yapması; elektronik araçların bozulması,
patlaması; evde, işyerinde su basması, yangın, hırsızlık tehlikesi;
hastalık ve kaza, vb. gibi olaylar mal ve can kaybına neden
olmaktadır. İnsanlar karşılaştıkları bu tehlikelere karşı üç
davranış sergileyebilirler:
a)
Tehlikeden korunma. İnsanlar tehlikeden
korunmak için tedbir alsalar bile tehlike olasılığını tamamen
ortadan kaldıramazlar. Örnek: Kişi trafik kurallarına uymak için
çaba gösterir anca bir diğer sürücü dikkatli olmadığı için kaza
gerçekleşebilir.
b)
Tehlike ile karşılaşana yardım etme. Telike ile
karşılaşana yardım etmek tehlikenin ortaya çıkardığı zararı
tamamen yok edemez. Örnek: Tehlikeye uğrayan bir veya birkaç
kişi ise yapılan yardım büyük ölçüde zararı karşılayabilir. Ancak
doğal afet ya da çok fazla kişiyi etkileyen tehlike dolayısıyla
yapılan yardımlar kişi başına düşük kalabilir.
c)
Yarını öngörme. Bugünden tehlikenin ekonomik
sonuçlarının tahmin ederek kişilerin hazırlık yapmasıdır. Bunun
için kişiler iki yol izleyebilir: Tasarruf etmek, sgorta yaptırmak.
Tasarruf, kişilerin bugünkü kazancının bir kısmını harcamayıp
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elinde tutmasıdır. Tasarruf edilen miktar; elde, bankada, menkul
kıymetlerde, altın veya dövizde değerlendirilebilir. Bununla
beraber tasarruf yaparak tehlikelerle mücadele etmede şu
olumsuzluklar olabilir:


alabilir.


Tasarruf yeterli miktarda olmayabilir.
Tasarrufun belli bir miktara ulaşması uzun zaman
Tasarruf gerekli miktara ulaşmamış olabilir.


Tasarrufu elinde bulunduran kişi; sahip olduğu
tasarrufu kullanmak istemeyebilir.
Sigorta, ileride gerçekleşme olasılığı bulunan
tehlikelerden doğacak zararların önceden yapılan ödemeler
karşılığında güvence altına alınmasıdır. Gelecekte ortaya çıkacak
ve bugünden örgörülemeyen ihtiyaçlar sigorta sayesinde elde
idelecek tazminat ile karşılanabilir. Dolayısıyla kişiler sigorta ile
kendilerini güvence altına alabilirler. Sigortanın tasarruftan
farkını ise şöyle özetleyebiliriz:
Kişiler tasarruf yolunu seçtiklerinde amaçlarını
gerçekleştirmek için bir süre beklerken, sigortada yarın için
duyulan endişelere bugünden güvence elde etmektedirler.
Sigorta beraberinde tasarrufun oluşmasına da
yardım etmektedir.
Sigorta, insanların günlük hayatta karşılaşacakları
risklerden korunmak için belirli bir ücret karşılığında bu riskleri
teminat altına aldıkları bir güvence oluşumudur.
Sigorta, ortaya çıkma olasılığı olan tehlikeden
doğabilecek hasar ve zararların önceden ödenmiş bir prim
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karşılığında sigorta ettiren tarafından tazminini sağlamak
amacıyla yapılan çift taraflı bir sözleşmedir.
Sigorta, sigortalıyı korumak için verilmiş bir söz veya
hizmet olarak kabul edilebilir. Sigortanın sigortalıyı korumasında
amaç onu parasal kayıptan korumaktır.
Ülkemizde 2011 tarihinde kabul edilen 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanununun 1401.maddesine göre, sigorta; sigortacının
bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini
zarara uğratan bir tehlikenin meydana gelmesi halinde bunu
tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri
sebebiyle ya da hayatlarından gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla
bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı üzerine
almasıdır.
Hukuki açıdan sigorta, sigortalı ve sigortacı arasında
karşılıklı hakların ve yükümlülüklerin yer aldığı bir sözleşmedir.
Sigorta ile verilen güvence yasal bir çerçeve içinde bir
sözleşmeyle düzenlenir.
Mali açıdan sigorta belirli bir prim karşılığında kişilerin
para ile ölçülebilir maddi varlıklarında tesadüfi risklerin
gerçekleşmesiyle doğacak hasarlarını, ölçülen değer üzerinden ve
gerçekleşen hasar oranında karşılayan, oluşan fonlarla ekonomiye
kaynak yaratan işlemler bütünüdür.
Risk yönetimi açısından sigorta, aynı tür tesadüfi risklerle
karşılaşan çok sayıda üniteleri bir portföyde toplayarak riskleri
belirli hale getiren ve bu risklerden doğacak hasarları küçük ve
periyodik katkılarla oluşacak bir fon ile sağlama esasına dayanan
bir organizasyondur.
Tanımlardan görüleceği üzere sigortadan söz edebilmek
için şunların olması gerekmektedir.
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 Ekonomik sonuç doğuran tehlikelerin var olması,
 Olası tehlikelerin dağıtılması,
 Düşük primlerle büyük zararların karşılanabilmesi için
çok sayıda tehlike taşıyıcından oluşan bir topluluğun olması,
 Sigortacı adı verilen kişi veya kuruluşun yaptığı
organizasyonla benzer tehlikelere karşı korunmak isteyenleri bir
araya getirmesi.
Bu açıklamayı göz önüne alarak sigortayı şöyle
tanımlayabiliriz: Sigorta risk sonucu doğacak ekonomik zarardan
sigorta dayanışmasına katılanları korumak amacıyla belli bir prim
karşılığında sigortalıyı korumak için verilmiş bir söz veya
hizmettir. Sigortada başlıca dört unsurun mutlaka olması
gerekmektedir:
a)
Sigorta menfaati. Sigortalının tehlike durumunda
kaybedeceği değer. Diğer bir ifadeyle sigortaya konu olan şey.
b)
Risk. İleri bir tarihte gerçekleşme olasılığı olan ve
tarafların iradesi dışında gerçekleşen olay.
c)

Prim. Sigortalının sigortacıya ödediği risk bedeli.

d)
Sigorta bedeli. Riskin gerçekleşmesi durumunda
sigortacının sigortalıya ödediği para.
Günümüzde sigorta ile birlikte adı duyulan reasürans ve
koasüransı açıklamakta fayda görülmektedir.
Reasürans, sigorta şirketlerinin paylaşım yoluyla kendi
güvenliklerini sağlamaya yönelik bir sigorta biçimidir.
Reasüransta, sigorta şirketleri kendi risklerinden veya daha büyük
oranlarda doğacak risklerden oluşabilecek olası maksimum
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kayıplarını, yükümlülüklerinin bir kısmını diğer sigorta
şirketleriyle paylaşarak azaltırlar. Bir diğer tanıma göre
reasürans, sigortacı tarafından kabul edilen riskin sigortasıdır.
Reasüransı, sigortalının sigorta ettirdiği rizikonun diğer bir
sigortacıya yeniden sigorta ettirilmesi olarak tanımlayabiliriz.
Reasüransın söz konusu olabilmesi için şu üç özelliğin
olması gerekir:

Reasürans gerçek bir sigorta işlemidir. Ortaklık
anlaşması değildir.

da aynıdır.

Sigortacı tarafından kabul edilen risk reasüransda


Reasüransda reasürörün poliçe sahibiyle arasında
bir ilişki yoktur. Reasüranda sigortalının yerinde sigorta şirketi
bulunmaktadır.
Reasürans, sigorta şirketlerinin iş kapasitelerini
genişletmekte, finans yapılarını desteklemektedir. Reasürans kısa
sürede sigorta şirketinin hasarlarını ödeyerek bir iş alanından
veya bir coğrafi alandan çekilebilmesini sağlar. Dolayısıyla
reasürans da bir sigorta işlemi olup büyük risklerin diğer
şirketlerle paylaşılmasını sağlamaktadır.
Koasürans ,bir menfaatin birden çok sigorta şirketi
tarafından aynı süre için ve aynı sigortalara karşı
sigortalanmasıdır. Ortak sigorta ya da müşterek sigorta olarak da
adlandırılan koasüransda birçok sigortacı tek bir poliçenin ortak
sigortacıları olaraksöz konusu riske karşı teminat verirler.
Koasüransda her bir sigorta şirketi koasürör adını alır ve poliçe
sahibine karşı kendi hissesi oranında sorumlu olur.Koasürans,
birincil risk paylaşımını yani sigorta ettiren ile sigorta şirketi ara
sındaki sigorta işlemini anlatır. Reasürans ise riskin ikincil
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paylaşımını yani sigorta şirketi ile reasürörler arasındaki sigorta
işlemini anlatmaktadır.
4.1.2. Sigortanın Önemi
Sigortacıların sigorta ile topladığı primler finansal sisteme
kaynak oluşturmaktadır. Günümüzde ekonomik ve tekonolojik
gelişmeler yeni riskleri ortaya çıkarmakta buna bağlı olarak yeni
sigorta türleri ortaya çıkmaktadır. Sigorta sektörünün gelişmesi
ülkenin ekonomik gelişmesini teşvik eden önemli bir güçtür.
Sigorta, ekonomide tüm sektörlerin verimini artırmakta
dolayısıyla ekonomik gelişmeyi olumlu etkilemektedir. Sigorta
faaliyetlerinin artması ile konomide tasarruflar ve beraberinde
yatırımlar artmaktadır. Yatırımların artışı ise ekonomide
üretimin, gelirin, istihdamın ve dış ticaretin artmasıdır.
Sigorta şirketleri, finansal aracı kuruluşlar olarak finansal
sistemde önemli bir yere sahiptirler. Finansal sistemde fon arz
eden sigorta şirketleri, finansal piyasalarda işlem konusu finansal
araçları talep etmekte ve birçok yatırımcı için kaynak
oluşturmaktadırlar. Dolayısıyla sigorta şirketleri, sigortacılık
faaliyetleri ile risk yönetme, güvence satma fonksiyonlarını
gerçekleştirirken ülke ekonomisine doğrudan ya da dolaylı olarak
katkı sağlamaktadırlar.
Sigorta, bireyler ve işletmeler açısından da önemlidir.
Bireyler sigorta ile hayatta karşılaşacakları risklere rağmen güven
içinde huzurlu yaşarlar. İşletmeler, sigorta ile yeni yatırım
harcamaları yapmakta, istedikleri kadar finansma temin etmekte,
hasarların telefisini sigorta ile karşıladıkları için işletme
faliyetlerini güvenle sürdürmektedirler. İşletmelerin ileride
doğabilecek tehlikelere karşı tasarruf etmek amacıyla fiyatları
yüksek tutması sigorta uygulaması ile son bulmuştur. Sigorta
ürün fiyatlarında da düşmeye neden olmaktadır.
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Sigortanın önemini aşağıdaki başlıklarda özetleyebiliriz:


Sigorta ekonomide tasarrufları arttırır,



Sigorta uluslararası ticareti geliştirir,



Sigorta istihdamın artışını sağlar,



Sigorta ekonomedi kayıt dışılığı önler,


Sigorta ekonomik ve sosyal çöküntülerin daha
hafif geçirilmesine yardım eder,

Sigorta ekonomik refahın artmasına ve dolayısıyla
sosyal refahın artmasına yardım eder.
4.1.3. Sigorta Türleri
Çeşitli ölçütlere göre sigortayı sınıflandırabiliriz. Sigorta
türü, sınıflandırma ölçütlerine göre belirleneceği için birçok
özelliği bir tek sigorta türünde görmek mümkün olabilir. Örnek;
sağlık sigortası, bir kişi sigortası, meblağ sigortası aynı zamanda
hayat sigortasıdır. Aşağıda çeşitli ölçütlere göre sigorta
türlerinden söz edilmiştir.
a)
Sosyal güvenliğin sağlanması bakımından
sigortalar sosyal sigorta, özel sigorta olarak ikiye ayrılır. Sosyal
sigorta, sigortadan yararlanacakların maddi katkısıyla (prim)
işleyen; kaynağını, kapsamını konunun belirlediği sigortadır.
Sosyal sigortadan yararlanabilmek için sigortalının belli bir
statüyü kazanmış olması gerekir. Örnek; kamu çalışanı olmak,
işçi niteliğini kazanmış olmak, vb. Sosyal sigortalar ayrıca
zorunlu ve sigorta süresinin devamlı olduğu sigortalardır. Sosyal
sigortalarda sigortalının veya işverenin ödeyeceği prim ile
sigortalıya sağlanacak menfaatler kişilerin özel durumlarına ve
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iradelerine göre şekillenmez. Önceden belirli esaslara göre
primler toplanır, aynı şartlarda aynı ödemeler gerçekleştirirler.
Sosyal sigorta riskleri sınırlı ekonomik varlığa sahip olan sosyal
sınıfları tehdit eden; hastalık, işsizlik, meslek hastalığı, iş kazası,
ölüm, yaşlılık, analık ve sakatlık gibi risklerdir.
Özel sigortalar, sosyal sigortaları tamamlayıcı faaliyet
gösteren ve kendi kendine yardım fikrine dayanan sigortalardır.
Özel sigortalarda sigorta konusu ekonomik nitelikte ve para ile
ölçülebilen çıkarlardır. Özel sigortalarda; sigorta ettiren, istediği
sigortacıyı seçerek sigorta sözleşmesi yapar. Özel sigorta isteğe
bağlı olup özel sigorta şirketlerince yapılır. Özel sigortaya tabi
olmak için belli bir statünün kazanılmasına gerek yoktur. Özel
sigortalarda, sigortalının çıkarları gözetilir ve sigorta süresi
belirlidir.
b)
Sigorta ödemeleri bakımından sigortalar zarar
sigortaları ve meblağ sigortaları olarak ikiye ayrılır. Zarar
sigortalarında kişilerin uğrayacağı zarar ödenmektedir. Zarar
sigortalarında tehlike gerçekleştiğinde sözleşme hükümlerine
göre sigortacının ödemesi gereken para miktarı belirlenmekte
sigortacı karşılaşılan maddi zararı ödemektedir.
Meblağ sigortasında ise sigortacı belli bir olayın
gerçekleşmesi halinde önceden belirlenmiş bir meblağı (tutarı)
sigorta ettirene ya da lehdara ödemektedir. Meblağ sigortasında
amaç belli bir zararın tazmini değil belirli bir paranın elde
edilmesi olduğu için birden çok meblağ sigortası yapılabilir.
c)
Sigorta ilişkisinin iradeye bağlı olup olmaması
bakımından sigortalar, zorunlu sigortalar, isteğe bağlı sigortalar
olarak ikiye ayrılır. Zorunlu sigortalar, kişi ve kuruluşların yasa
dolayısıyla yaptırmak zorunda olduğu sigortalardır. Örnek,
ülkemizde trafik sigortası, Yeşil kart sigortası, Karayolu Yolcu
Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası, vb. gibi
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sigortalar zorunlu sigortalardır. Zorunlu sigortalarda sigortalı
iradesi dışında sigortaya tabi olmakta, sigorta sözleşmesi
üzerinde değişiklik yapma yetkisi bulunmamaktadır.
İsteğe bağlı (ihtiyari) sigorta ise sigorta ettirenin kendi
estiğine göre yaptırmış olduğu sigortadır. Sigorta ettiren
sigortacıyı, sözleşme şartlarını kendi isteğine göre belirleyebilir.
Örnek; sağlık sigortası, hırsızlığa karşı sigorta, KASKO sigortası.
d)
Sigorta konusu bakımından sigortalar; kişi
sigortaları, mal sigortaları ve sorumluluk sigortaları olarak üç
grupta toplanır. Kişi sigortalarında sigortanın konusu insan hayatı
ile ilgili risklerdir. Kişi sigortalarına; hayat sigortalarını, hastalık
ve iş kazaları sigortalarını örnek verebiliriz. Kişi sigortalarında
sigortalıya tazminat yerine sigorta meblağı (tutarı) ödenmektedir.
Kişi sigortalarında menfaat değeri sigorta bedeline eşit olması söz
konusu değildir. Kişi sigortalarında herkes kendi hayatına kendi
ölçülerine göre değer vermektedir.
Mal sigortaları, sigortalının mal varlığında ortaya çıkacak
mali kayıpları güvence altına almaktadır. Mal sigortalarında
sigortanın konusu, sigorta konusu şey üzerinde para ile
ölçülebilen menfaattir. Mal sigortalarında hâkim olan ilke sigorta
bedelinin sigorta değerine eşit olmasıdır. Mal sigortalarına;
yangın sigortası, hırsızlık sigortası, tarım sigortası, nakliyat
sigortası, vb. örnek verilebilir.
Sorumluluk sigortaları, sigorta ettirenin fiili sonucunda
üçüncü şahsın zararının ödenmesini sağlayan bir sigorta türüdür.
Normal olarak sigorta ettirenin fiili sonucu üçüncü şahıs zarara
uğramışsa bu zarar sigorta ettiren tarafından karşılanmalıdır.
Ancak sigorta ettirenin bu nedenle mal varlığında görülecek
azalma sigortacı tarafından tazmin edilmektedir. Sorumluluk
sigortalarına; İşveren Sorumluluk Sigortası, Üçüncü Şahıslara
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Karşı Mali Mesuliyet Sigortası, Mesleki Mali Sorumluluk
Sigortası, vb. örnek verilebilir.
e)
Riziko kaynağı bakımından sigortalar; deniz
sigortaları, kara sigortaları ve hava sigortaları olmak üzere üç
grupta toplanır. Deniz sigortalarıyla deniz yolu ile taşımada
geminin ve yükün karşılaşacağı tehlikelerden doğan zararlar
güvence altına alınmıştır.
Kara sigortaları, karada karşılaşılan riskler için
yapılmaktadır. Deniz ve havada taşıma dolayısıyla karşılaşılan
riskler dışında karşılaşılan risklerden doğan zararlar kara
sigortalarıyla güvence altına alınmaktadır.
Hava şartları, uçak ve taşıdığı eşyanın karşılaşacağı
risklerden doğan zararları karşılamaktadır.
f)
Sigorta süresi bakımından sigortalar, uzun süreli
sigortalar, kısa süreli sigortalar olmak üzere ikiye ayrılır.
Uzun süreli sigortalarda sigorta süresi bir yıldan daha
uzun olmaktadır. Örnek; hayat sigortası, bireysel emeklilik
sistemi (BES), bazı kaza sigortaları, vb. Kısa süreli sigortalarda
sigorta süresi bir gün ile bir yıl arasında değişmektedir. Örnek;
seyahat sağlık sigortası, taşıt sigortası, deprem sigortası, makinemontaj sigortası, vb.
g)
Sigorta şirketlerinin faaliyet alanı bakımından
sigortalar, hayat sigortaları ve hayat dışı sigortalar olmak üzere
iki grupta toplanmaktadır. Bu sınıflandırma uluslararası
istatistiklerde kabul edilen bir sınıflandırmadır. Ülkemizde 2007
yılında uygulamaya giren 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun
5.maddesinde “sigorta şirketleri hayat ve hayat dışı sigorta
gruplarından sadece birinde faaliyet gösterebilir” hükmü yer

115

almaktadır. Bu nedenle sigorta şirketlerinin faaliyet alanı ya hayat
sigortaları ya da hayat dışı sigortalar olacaktır.
Hayat sigortaları, hayatı sigorta konusu olan kişinin,
sigorta süresi içinde ölmesi durumunda sigortalının varislerine ya
da lehdara toplu para ödenmesi amacıyla yapılan sigortalardır.
Hayat sigortalarında riziko, belirli bazı olayların meydana
gelmesi ile kişisel gelirin kesintiye uğraması veya son bulması
şeklindedir. Zamanla yatırım amaçla kullanılan hayat sigortaları,
sigorta süresi sonunda kişiye toplu para ödemesi ya da gelir
ödemesi yaparak emeklilik gelirine de katkı sağlamıştır.
Hayat sigortaları, kaza sonucu ölüm, kaza sonucu sürekli
sakatlık, hastalık sonucu sakatlık, kaza sonucu tedavi giderleri,
ameliyat, tehlikeli hastalığa yakalanma, vb. konularında teminat
vermektedir. Diğer bir ifadeyle insan hayatını ilgilendiren riskler,
hayat sigortaları kapsamında yer almaktadır. Hayat sigortalarına;
ölüme bağlı hayat sigortası, grup hayat sigortaları, birikimli hayat
sigortası, ferdi kaza sigortası, sağlık sigortası, vb. örnek
verilebilir.
Hayat dışı sigortalar diğer adıyla elamenter sigortalarda
sigorta konusu maldır. Sigorta konusu malın üzerinde sigortalının
bir menfaati olmalıdır. Sigorta konusuna sahip olan sigortalı
sigorta konusunun bedelini tespit ettirmekte, hasar durumunda
sigortacının hasarı telafi etme imkanı bulunmaktadır. Diğer bir
ifadeyle hayat dışı sigortalar, kişilerin maddi varlıklarını tehdit
eden ve parayla ölçülebilen risklere karşı güvence sağlamaktadır.
Örnek; yangın sigortası, taşımacılık sigortası, tarım sigortası,
kaza sigortası, vb.

4.2. Sigortanın Tarafları
Sigorta, iki taraf arasında yapılan karşılıklı hak ve
yükümlülükleri düzenleyen özel bir sigorta sözleşmesine
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dayanmaktadır. Sigorta sözleşmesinde taraflar sigortacı ve
sigortalı ya da sigorta ettirendir.
4.2.1. Sigortacı
Sigortacı, sigortalanmak isteyen kişi ve kuruluşlara
sigorta sözleşmesine dayanarak belirli bir prim karşılığında
güvence veren ve tehlikenin gerçekleşmesi durumunda tazminat
ödemeyi taahhüt eden ve kuruluşları kanunlarla belinlenmiş olan
şirketlerdir. Gerçek kişi sigortacı olamaz. Sigortacı belirli bir
prim karşılığında sigortalının riskini üzerine alan bir tüzel kişidir.
Sigorta şirketi sigortacılıkla ilgili hukuksal düzenlemelere
uygun kurulan ve bu konuda ruhsatı olan ticari bir işletmedir.
Diğer bir ifadeyle sigorta faaliyetlerini yürütmek üzere resmi izin
alan şirketler sigorta şirketidir. Sigorta şirketleri güvence alım
satımı gibi soyut bir kavaramın ticaretini yapmaktadır. Toplumun
refahını, ekonominin gelişmesini sağlayan sigorta şirketleri, hasar
gerçekleştiğinde sigortalının hasarını ödeyemezlerse toplumun ve
ekonominin zarar görmesine neden olabilirler. Bu nedenle sigorta
şirketlerinin
yetkileri,
sorumlulukları
şekillendirilmiş,
sınırlandırılmış, çalışmaları ve denetimleri yasalara tabi
tutulmuştur.
Sigortacının tek bir şirket olması da zorunlu değildir. Aynı
riziko birkaç sigorta şirketi tarafından ortaklaşa sigorta edilebilir.
İşte bir çıkar birden çok şirket tarafından aynı zamanda ve aynı
risklere karşı sigorta edilirse buna müşterek sigorta ya da
koasürans adı verilir.
Sigorta şirketlerinin fazla sayıda olması serbest rekabet
piyasaları için olumlu bir gelişmedir. Bununla beraber mali yapısı
güçlü olmayan sigorta şirketleri sigortacılık işlevlerini tam olarak
yerine getiremeyeceği için sigortacılığa katkı sağlamaz. Bu
nedenle sigorta şirketlerinin rekabet şartlarına uyumlu olarak mali
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yapıları güçlü olmalıdır. Sigortalılar da sigorta şirketini seçerken
güven açısından mali yapısı güçlü sigorta şirketlerini tercih
etmektedirler.
Sigortacının yasal statüsü bulunduğu ülkenin hukuksal
düzenlemelerine bağlıdır. Ülkemizde 5684 sayılı Sigortacılık
Kanununa göre, sigorta şirketleri iki şekilde kurulabilir: Anonim
şirket ve kooperatif şirket. Anonim şirketlerin en büyük yararı
dağınık ve küçük tasarrufları bir araya getirmesi ve böylelikle
büyük sermaye gerektiren girişimleri gerçekleştirebilmesidir. Bu
nedenle sigorta şirketleri anonim şirket biçiminde kurulmaktadır.
Kooperatif şirket ya da karşılıklı sigorta şirketi biçiminde
kurulan sigorta şirketlerinin özelliği, şirketin sigortalılar
tarafından kurulması ve yönetilmesidir. Diğer bir ifadeyle şirketin
ortakları sigortalılardır ama yönetimi de sigortalılar
gerçekleştirmektedir. Kooperatif şirketlerin amacı, belirli
rizikoları karşılamak üzere bir araya gelen üyelerine, ekonomik
fayda sağlamaktır.
4.2.2. Sigortalı ve Sigorta Ettiren
Sigortalı menfaatini sigortalatmak isteyen kişidir.
Sigortalı taşıdığı riski belirli bir prim karşılığında güvence altına
aldıran kişi ya da kuruluştur. Çoğu kez sigortalı ile sigorta ettiren
aynı kişidir. Sigorta sözleşmesi kimin ekonomik çıkarlarını
güvence altına alıyorsa sigortalı o kişidir. Ancak sigortayı başka
biri yaptırmışsa sigorta sözleşmesinden doğan borcun sorumlusu
sigorta ettirendir. Örneğin, hayat sigortalarından sigortalı ile
sigorta ettiren farklı kişiler olabilir. Hayat sigortalarında eşinin ya
da çocuğunun hayatını sigorta ettiren aile reisi sigorta ettiren, eşi
ve çocuğu sigortalıdır.
Türk Ticaret Kanununun 1454.maddesine göre sigorta
ettiren, üçüncü bir kişinin menfaatini, onun adına belirterek veya

118

belirtmeyerek sigorta ettirebilir. Ancak sigorta sözleşmesinden
doğan haklar sigortalıya aittir.
Kasko poliçelerinde satın alınan arabanın bankaya borcu
varsa bu nedenle arabaya rehin konmuşsa bu durumda banka
menfaatini garanti altına almak için arabayı sigorta ettirebilir.
Keza konut kredilerinde bankanın ipotek hakkı olduğu için
sigorta ettiren olarak bankanın menfaatini garanti altına alması
doğaldır. Diğer tarafta kanuni vekil, vasi, veli, vb. sıfatlara sahip
kişiler yasalardan aldıkları hakla sigortalının lehine sigorta ettiren
olabilmektedir.
Görüldüğü gibi özel bir durum olmadıkça sigortalı ile
sigorta ettiren kişinin aynı olması doğrudur. Ancak hayat
sigortalarında veya rehin ve ipotek hakkı olan kuruluşların
menfaatlerini garanti altına alma nedeniyle yaptırdıkları
sigortalarda sigortalı ile sigorta ettirenin farklı kişiler olduğu
görülmektedir.
4.2.3. Lehtar
Lehtar, sigortanın sonuçlarından faydalanan kişidir.
Lehtar ölüm şartlı hayat sigortalarında görülmektedir. Ölüm şartlı
hayat sigortalarında sigortalının ölmesi halinde sigorta
bedelinden yasal varisleri yararlanır. Dolayısıyla bu durumda
lehtar yasal varislerdir. Ancak sigortalı/sigorta ettiren poliçede
herhangi bir kimseyi sigortadan faydalanacak kişi olarak da
gösterebilir. Bu kişi, lehtar ya da sigortadan faydalanan kişidir.
Sigorta konusu olan risk gerçekleşirse lehtarın sigorta bedelini
isteme hakkı vardır.
Türk Ticaret Kanununun 1493.maddesine göre, sigorta
ettiren, atadığı lehtarı sigortacıya bildirir. Lehtar aması ve lehtar
değişiklikleri, sigortacının iznine bağlı değildir. Sigorta ettiren
isterse lehtarı değiştirebilir. Bununla beraber sigorta ettiren,
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değiştirme hakkından vazgeçtiğini sigorta poliçesine yazdırmış
ve sigorta poliçesini lehtara teslim etmişse lehtarı değiştirme
hakkı yoktur.
Uzun vadeli birikimli ve ölüm sigortalarında, sigortalının
hayatta kalması halinde lehdar ile sigortalı aynı kişidir.
Sigortalının ölümü halinde ise lehtar ya yasal varislerdir ya da
sigorta poliçesinde adı belirtilen kişidir.

4.3. Sigortanın Temel Prensipleri
Sigorta sözleşmelerinin tarafları olan sigortalı ve
sigortacının, sigorta sözleşmesinden en iyi şekilde yararlanmaları
için genel kabul görmüş bazı temel prensiplere uyması
gerekmektedir. Sigortanın temel prensipleri şöyle sıralanabilir:
a)

İyi Niyet Prensibi

b)

Sigortalanabilir Menfaat İlişkisi Prensibi

c)

Tazminat Prensibi

d)

Yakın Sebep Prensibi

e)

Çifte Sigorta/Hasara Katılım Prensibi

f)

Hakların ve Edimlerin Devri Prensibi

Bu prensiplerden iyi niyet prensibi ile sigortalanabilir
menfaat ilişkisi prensibi hem hayat hem hayat dışı sigortalarında
önemli prensiplerdir. Ancak hayat ve ferdi kaza sigortaları,
tazminat grubunda olmadıkları için bu sigortalarda tazminat
prensibi, çifte sigorta/hasara katılım prensibi ile hakların ve
edimlerin devri prensibi geçersizdir. Ayrıca yakın sebep prensibi
de hayat sigortalarında kaza sonucu ölüm hellerinde ve hastalıkta
önemli değildir.
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a. İyi Niyet Prensibi
İyi niyet, sigorta sözleşmelerinde tarafların hileli şekilde
hareket etmelerini önlemek amacıyla geliştirilmiş bir prensiptir.
Sigortalı, sözleşmenin yapılmasına etki edecek, sigorta konusuyla
ilgili her türlü bilgiyi sigortacıya bildirmek zorundadır. Sigortacı,
sigortalının veya teklif sahibinin verdiği bilgiye dayanarak
sigortayı kabul veya red kararı alır. O halde sigortalının verdiği
bilgiler tam ve doğru olmalıdır. Sigortalı yanlış veya yanıltıcı
bilgiler vermişse sigorta yapılmış olsa bile hasar ödemesi
yapılmaz, sigorta geçersiz sayılır. Bununla beraber sigortacının
kendi imkanlarıyla elde edeceği bilgiler, sözleşme öncesinde
veya sözleşme süresince tamamlayıcı niteliktedir.
Sigortalı, genellikle, sigorta konusu üzerinde kontrol
olanağına sahip olup istediği şekilde tasarruf ve kullanma hakkına
sahiptir. Hatta sigortalının ihmalinden ortaya çıkmış olsa bile
sigortacı, hasarı karşılamak durumundadır. O halde sigortalı,
sigortasının verdiği teklifnamede cevaplandırılmasını istediği
tüm soruları, doğru bir şekilde cevaplamak, sigortalanmasını
istediği konu hakkında bildiği ve sigortacının bilmesi gerekenleri
sigortacıya açıklamak durumundadır. Bilgi verme durumu yangın
sigortalarında olduğu gibi sigorta sözleşmesi yürürlüğe
girdiğinde de devam eder. İyi niyet prensibi gereği, sigortalı
hasardan sonra da sigortasızmış gibi hareket ederek zararın
azalması için çaba sarf etmek, hasar sırasında sigortacıya kolaylık
göstermekle yükümlüdür.
Sigortalı ya da sigorta ettirenler iyi niyet prensibi gereği
sigortacıya doğru bilgi vermek zorunda olduğu gibi sigortacının
da sigortalıyı veya sigorta ettireni bilgilendirme sorumluluğu
vardır. Sigortacının sözleşme öncesi sigorta ettireni bilgilendirme
yükümlülüğü Alman Hukukunda, İsviçre Hukukunda yer
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almakta, Türk Hukukunda ise bilgilendirme yerine aydınlatma
kavramı kullanılmaktadır.
Sigorta sözleşmelerinde zayıf tarafı oluşturan sigorta
ettirenlerin desteklenmesi bakımından; aydınlatma, bilgilendirme
ve yol gösterme özel bir anlam taşımaktadır. Sigorta ettirenin,
bilgi, deneyim ve maddi güç bakımından yetersiz olması ancak
sigortacılık sektörünün tüketicinin korunması bakımından
özellikli bir alan olması, sigorta ettirenin bilgilendirilmesini
zorunlu kılmaktadır. Sigorta ettirenlerin bilgilendirilmesi:
ekonomik, sosyal ve hukuki nedenlerden kaynaklanabilir.
Sigorta sektöründe farklı firmaların hazırladığı sigorta
ürünleri fiyat, teminat ve hizmet bakımından farklılık
göstermektedir. Bu ürün çeşitliliği karşısında sigortacı, sigorta
ettireni en verimli sigorta korumasını sağlayan sözleşmeyi seçme
konusunda bilgilendirmelidir. Sigorta ürününün hukuki özellik
taşıması ve soyut olması nedeniyle sigorta ettirenin söz konusu
ürün hakkında bilgi alıp bu ürünün kendi ihtiyaçlarına uygun olup
olmadığını belirlemesi, sigortacımn sözleşme öncesi vereceği
yazılı ve sözlü bilgilere bağlıdır. Hatta sigorta genel şartlarım
okuyup anlamada zorluk çeken kişilere sigortacı gerekli
açıklamaları yapmalı, konunun anlaşılmasını sağlamalıdır.
Sigorta hizmeti belli bir süre geçerlidir. Sigorta
sözleşmeleri sözleşmedeki sürenin dolması, rizikonun
gerçekleşmesi veya tarafların sözleşmeyi feshetmesine kadar
devam etmektedir. Sigorta sözleşmeleri genelde her yıl tekrarlanabildiği gibi birikimli hayat sigortaları gibi uzun sürede devam
edebilir. Uzun süreli sigortalarda sözleşme hükümlerinin çok
sayıda ve karmaşık olması nedeniyle sigortacı, yapılacak
değişiklikler konusunda sigorta ettirenleri sözleşme öncesinde ve
sözleşme süresince sık sık bilgilendirmelidir. Diğer taraftan
sigorta sözleşmeleri aynı tip rizikolar için önceden hazırlanmış
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standart sözleşmelerdir. Ancak özellikli durumlarda özel
hükümler içeren sözleşmeler de yapılabilir. Böyle bir
sözleşmenin kurulabilmesi için sigorta ettireni bilgilendirme
yükümlülüğü vardır.
b. Sigortalanabilir Çıkar İlişkisi Prensibi
Sigortalının/ sigorta poliçesine sahip olabilmesi için
mevcut bir risk olmalı ve bu riskin sigortalıya zarar verme
olasılığı olmalıdır. Diğer bir ifadeyle sigortalının, sigorta ettirilen
mal veya canın korunmasından açık, net, hukuka ve ahlaka uygun
yasal bir çıkarının olması gerekir. Üstelik bu çıkar, ölçülebilmeli
ve bir para birimi ile değerlendirilebilmelidir.
Sigortalı malın saklanıp korunmasında mal sahibinin
yasal bir çıkarının olması gerekir. Bu nedenle sigorta poliçesi mal
ve hizmeti değil, o mal ve hizmet üzerindeki yasal çıkar ilişkisini
güvence altına almaktadır. Sigortalının malının zarar
görmesinden ötürü yasal olarak parasal bir kaybı varsa sigortalanabilir çıkardan söz edilir. Sigortalanabilir çıkarların, sigortanın
yapıldığı anda olması gerekir. Diğer taraftan kanunlara ve ahlaka
aykırı işlemler sonucu doğacak çıkarlar sigorta edilemez.
Mal sigortalarında bir kimse malın sahibi olmasa bile
sigortalanabilir bir çıkara sahip olabilir. Örneğin, ipotek ve rehin
hakkı sahibi, irtifa hakkı sahibi, emanetçi ya da kiracı, malın
sahibi olmadığı halde söz konusu mal üzerinde sigortalanabilir bir
çıkara sahiptir.
Hayat sigortalarında kişiler, hayatları üzerinde sınırsız bir
mali çıkara sahiptir. Kişiler yaşamlarını, yaralanma, sakatlık ve
hastalıklarını, ödediği bedelle sigorta ettirebilir. Hayat
sigortalarında sigortalanabilir çıkar ilişkisi prensibinin sözleşme
yapıldığı anda olması yeterlidir.
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Mali sorumluluk sigortalarında, herhangi bir nedenle
sorumlu tutulacak herkesin sigortalanabilir varlığı söz konusudur.
c. Tazminat Prensibi
Sigorta sözleşmesi gerçekte bir tazminat sözleşmesidir.
İnsan yaşamı üzerine yapılan hayat sigortaları dışında kalan mal
ve sorumluluk sigortaları tazminat sözleşmeleridir. Tazminat,
riskin gerçekleşmesi halinde sigortalıya ödenen meblağdır.
Tazminat prensibinde amaç, sigortalının hasardan önceki maddi
değere kavuşmasını sağlamaktır. Tazminat miktarı, gerçekleşen
hasar ve sigorta poliçesinde yazan azami teminat tutarı ile
sınırlıdır. Böylece sigortanın bir kar aracı haline gelmesi, iş
hayatında ve ekonomide haksız kazancın doğması engellenmiş
olmaktadır.
Poliçede belirtilen azami teminat, sigortalının beyanına
dayanılarak, para birimiyle belirlenmiş bir rakamdır. Tazminat
değeri hiçbir zaman teminat miktarının üstüne çıkamaz. Poliçe
düzenlenirken sigortalı ve sigortacı teminat miktarı konusunda
hem fikir olmalıdır. Aksi halde bir hasar durumunda sigortalı
haksız kazanç elde edebilir ya da zararını karşılayacak tazminatı
alamadığı için sigortadan beklediği yararı elde edemez. Teminat
miktarı yüksekse ya da taraflar anlaşamıyorsa sigortacının eksper
göndererek "mutabakatlı poliçe" düzenlemesi ile azami teminat
miktarı kesinlik kazanır. Bu durumda hem sigortalı hem sigortacı
azami teminat miktarını kabul etmiş olurlar.
Genelde tazminat ödemesinde azami teminat değerinin
üstüne çıkılmaz. Ancak bazı özel durumlarda, örneğin,
sorumluluk sigortalarında olduğu gibi sigortacı, avukatlık,
mahkeme masraflarını karşılayarak, tazminat limitlerinin üstünde
ödeme yapabilir.
Hayat ve ferdi kaza sigortalarında bu prensip uygulanmaz.
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d. Yakın Sebep Prensibi
Sigortalının ortaya çıkan zarardan doğan hasarını
sigortacıdan alabilmesi için hasarı oluşturan sebeplerin, mutlaka
poliçe ile teminat altına alınan tehlikelerden ileri gelmesi
gerekmektedir. Hangi riziko teminat altına alınmışsa o rizikonun
gerçekleşmesi halinde teminat ödenir. Örneğin, yangın
sigortasıyla teminat altına alınan bir işyerinde yangın çıkmışsa ve
yangın anında işyerinden bazı eşyalar çalınmışsa çalınan
mallardan dolayı tazminat ödenmez. Yangın sigortası ile işyerinin
yanması ve kurtarma çalışmaları sırasında yıkma, boşaltma ve harap olmadan doğan maddi hasarlar ödenir. Çalınan eşyadan dolayı
tazminat ödenebilmesi için ayrıca hırsızlık sigortasının da olması
gerekir.
Yakın sebep, hasara en yakm sebeptir. Sigortalının
poliçeye bağlı olarak talepte bulunabilmesi için mali kaybına
neden olan ve poliçede temin edilen tehlikenin doğurduğu olaylar
zinciri kesilmemelidir. Diğer bir ifadeyle teminat verilen
hadiseden ortaya çıkan olaylar zinciri, istisna edilmiş bir
hadisenin sebep olduğu olaylar tarafından kesilirse bu kesilme
anına kadar ki zararlar sigortacı tarafından ödenir.
Uygulamada yakın sebebin tespiti bazen zordur. Çünkü
hasarın sebebi tek olmayıp, birbirini takip eden birçok sebep
olabilir. Söz konusu tehlikeler teminat kapsamındaysa hasar,
sigortalı tehlikelerden birine bağlanır ve sigortacı, hasarı, poliçe
esaslarma göre karşılar. Ancak tehlikelerden biri poliçede istisna
edilmişse ve bu tehlikenin doğurduğu hasar tespit edilebiliyorsa
sigortacı bu hasarı ödemeyecektir. İstisna edilen tehlikenin etkisi,
doğurduğu hasar tespit edilemiyorsa sigortacı hasarm ödenmesini
tamamen reddedebilir. Yine istisna edilen tehlike, teminat
kapsamındaki tehlikeyi doğurmuş ise sigortacı hasarı ödemez.
Örneğin, evini yangın sigortası ile güvence altına alan sigortalının
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evi, eve uçak düşmesiyle yanmışsa ve poliçede uçak düşmesiyle
çıkacak yangın istisna edilmişse sigortacının hasar ödeme
sorumluluğu yoktur. Bir başka örnek verelim: yangın
sigortasında, deprem istisna edilmiş olsun. Ancak yaşanan
depremle bir iki binada çıkan yangın diğer evlere sıçrayıp birçok
evin yanmasına neden olmuşsa hasar, yakın sebebi oluşturan ve
istisna edilmiş olan depremden doğduğu için hasar ödemesi söz
konusu değildir.
Ortaya çıkan yeni bir sebep, devam eden bir olayın seyrini
değiştirip hasara neden olursa ve bu sebep teminat kapsamına
alınmışsa sigortacı doğan hasarı ödemekle yükümlüdür. Bununla
beraber yeni sebep niteliğinde teminat kapsamında olan hadise,
poliçede istisna edilmiş bir hadiseyi takip ediyorsa ilk aşamada
meydana gelen hasarlar hariç diğer hasarlardan dolayı sigortacının sorumluluğu vardır. Örneğin, cam kırılmasını teminat altına
alan sigortalının dükkanında çıkan yangın sırasında bazı kişiler
malları çalmak için camları kırmışlarsa, sigortacı hasarı öder.
Oysa yangın, cam kırılmasında teminat altına alınmamıştır. Fakat
hasarın yakın sebebi çapulcuların hareketidir. Yangın, poliçede
cam kırılmasında uzak sebep iken hırsız ve çapulcularm camı
kırmaları yakın sebeptir .Yakın sebep prensibi hayat, ferdi kaza,
maluliyet, hastalık, kaza sigortaları dışındaki branşlarda aynıdır.
e. Çifte Sigorta/Hasara Katılım Prensibi
Aynı kıymetin, aynı tehlikelere karşı, aynı anda birden
fazla sigortacıya sigorta ettirilmesi durumunda çifte sigorta söz
konusu olur. Sigortalının gerçek zararından fazlasını sigorta
yoluyla elde etmesi ya da sigortayı kar aracı olarak görmemesi
gerekir. Bu nedenle sigortalının zararı için birden fazla sigortacıdan tazminat alması tazminat prensibine aykırıdır. İşte bu
nedenle sigorta konusu, birden fazla sigortacıya sigorta
ettirilmişse ortaya çıkan zarar bu sigortacılar tarafından
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bölüşülerek karşılanır. Diğer bir ifadeyle poliçe hükümlerine göre
hasarı ödemiş olan sigortacı, aynı hasardan dolayı sorumlu
bulunan diğer sigortacıları hasara katılmaya davet eder.
Hasara katılım prensibinin söz konusu olması için
aşağıdaki şartlarm varlığı aranmaktadır:
 Poliçeler, aynı sigortalının, aynı sigorta konusu için
düzenlenmelidir.
 Söz konusu poliçelerde hasara sebep olan aynı tehlike
sigortalanmış olmalıdır.
 Hasar anında poliçeler yürürlükte olmalıdır.
Bütün şartlar aynı anda gerçekleşmişse çifte sigortanın
varlığından söz edilir ve sigortalının hasarı, sigortacıların
hisseleri oranında ödenir.
Sorumluluk sigortalarında ve nakliyat sigortalarında
hasara katılım ile ilgili poliçelere özel hükümler konmaktadır.
Bazen sigorta poliçelerinden biri limitsiz teminat sağlayabilir.
Diğer poliçenin hasarda katılımının nasıl olacağına ya sigorta
şirketleri aralarında anlaşıp karar verir ya da tahkim yoluyla sorun
çözümlenir.
f. Hakların ve Edimlerin Devri Prensibi
Sigorta bir kazanç aracı değildir. Sigorta ile karşılaşılan
hasar telafi edilir. Sigorta konusu kıymet başkasının kusuru ile
hasar görmüşse sigortalı, bu kişi veya kişileri dava edip zararını
karşılayabilir. Ancak bu zararı sigortacıdan da karşılarsa sigortalı
haksız kazanç elde etmiş olur. Oysa sigortalı zararından fazlasını
elde etmemelidir.
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Uygulamada, sigorta konusunun zarar görmesi
durumunda, sigortacı sigortalıya ödemede bulunmakta,
sigortalının söz konusu zarardan dolayı üçüncü kişilere dava
hakkı varsa bu hak sigortacıya geçmektedir. Sigortacı tazmin
ettiği zarar oranında sigortalının yerine geçer ve onun haklarına
halef olur. Halefiyet hakkı, tazminatın ödenmesi ile ve tazminat
miktarınca vardır. Bazen poliçeye konulan özel bir hükümle bu
hakkın tazminatın ödenmesinden önce de sigortacı tarafından
kullanılması söz konusu olabilir.
Hakların ve edimlerin devri prensibi olarak
adlandırdığımız halefiyet, tazminat prensibinin gereği olduğu için
hayat ve ferdi kaza sigortalarında uygulanmaz. Diğer sigorta
branşlarındaki uygulamalara şu örnekler verilebilir: Yangın ve
kaza sigortalarında halefiyet hakkı, hasarın sigortacıya ödenmesinden sonra kullanılmaktadır. Poliçeye konan özel bir hükümle
halefiyet hakkı hasarın ödenmesinden önce de kullanılabilir.
Nakliyat sigortasında da tazminatın ödenmesinden sonra
sigortacı, ödediği miktarı taşıyıcıya veya diğer üçüncü şahıslara
rücu etmektedir. Halefiyet hakkının kullanılmasından dolayı
sigortalının
yaptığı
masraflar
sigortacı
tarafından
karşılanmaktadır.

4.4. Sigorta Sözleşmesi
Önceden tespit edilmiş hukuki sonuca yönelik karşılıklı
ve birbirine uygun beyanlardan oluşan iki veya çok taraflı işleme
sözleşme adı verilir. Sözleşmeler kural olarak karşılıklı ve
birbirine uygun irade beyanlarının bir araya gelmesiyle
kurulmaktadır. Sözleşmelerin zaman bakımından iki ayrı kısmı
vardır. Birinci kısım, tarafların iradelerinin bir araya gelmesine
kadar geçen dönemdir. Sözleşmeye hazırlık dönemi de dediğimiz
bu dönem, taraflar arasında görüşmelerin başladığı andan
sözleşme kurma iradelerinin açıklandığı zamana kadar devam
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eder. İkinci kısım tarafların sözleşme yapma iradesini açıkça
ortaya koyduğu sözleşme görüşmeleri dönemidir.
4.4.1. Sözleşmeye Hazırlık Dönemi
Sigorta sözleşmesinden önce sigorta ettiren, sigortacı
hakkında acentelerden, sigortacının web sayfasından ya da
sigortacının önceki müşterilerinden bilgi toplamaktadır. Sigorta
kapsamı, istisnalar, riskin gerçekleşmesi halinde sigortacının mali
yükümlülükleri her zaman anlaşılması kolay olmayan bilgiler
olup sözleşmede önem taşıyan unsurlardır. Sigorta ettiren somut
bir mal alırken gösterdiği rahatlık ve kararlılığı sigorta alırken
çoğu zaman gösteremez. Bu nedenle sigorta konusu ile ilgili
olarak sigortacılar, aynı tür sigorta sözleşmeleri için hazırlamış
oldukları matbu sözleşme metnini sigorta ettirene sunabilir.
Sigorta değerinin düşük olduğu; Kasko, zorunlu trafik sigortası
gibi sigortalarda sigorta ettiren önceden matbu şekilde
hazırlanmış sözleşmeyi sadece imzalayarak sigorta sözleşmesini
gerçekleştirmiş olacaktır.
Sigorta ettirenler, büyük mal varlığı ya da hayata ilişkin
sigortalarda değişik sigorta şirketleriyle görüşmekte ve iki türlü
davranış göstermektedir: Birincisi sigorta şirketinin hazır
sözleşme metinlerini kabul edebilirler. İkincisi kendilerine
yapılan teklifin bazı noktalarında değişiklik yapıp daha uzun sürede sigorta sözleşmesinin gerçekleşmesini sağlayabilirler.
Sigorta sözleşmesi öncesinde sigortacının, sigorta
edilecek rizikonun içeriği hakkında bilgi sahibi olmasını
sağlamak üzere teklifname adı verilen bir belge
düzenlenmektedir. Teklifname, sigorta ettirenin sigortacıya
bildirmek zorunda olduğu bilgileri içeren ve sigortacı tarafmdan
hazırlanan bir bilgi formudur. Teklifname bir sigorta talebidir.
Teklifname dışında yazılı beyanlar da taleptir. Borçlar Kanununa
göre teklifname icaptır. Sigortacı yapacağı değerlendirme
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sonucunda sigorta ettirenin teklifname ile yaptığı icabı kabul ya
da reddedebilir. Sigortacının kabul işlemi, sigorta poliçesinin
düzenlenip imzalanması ve primin tahsil edilmesiyle
gerçekleşmektedir.
4.4.2. Sigorta Sözleşmesinin Kurulması
Sosyal sigortalarda ilgili kişiler, önceden belirlenen
hukuki statülere girdiklerinde ve herhangi bir sözleşme yapmadan
sigortalı olmaktadırlar. Oysa özel sigorta ilişkisinin kurulabilmesi
için sigorta sözleşmesinin yapılması gerekmektedir. Sigorta
sözleşmesi, sigorta şirketi tarafından önceden hazırlanmış matbu
sözleşmeye uygun olarak yapılmaktadır. Sigorta sözleşmeleri,
hukuki niteliği gereği iki tarafa da borç yükleyen sözleşmelerdir.
Sigorta ettiren sözleşme gereği prim ödeme yükümlülüğünü,
sigortacı da riziko gerçekleştiğinde zararı tazmin etme ve
sigortalının menfaatini teminat altına alma yükümlülüğünü yerine
getirecektir.
Sigorta sözleşmelerinin geçerli olabilmesi için kanunen
herhangi bir şekil şartı bulunmamaktadır. Ancak taraflar sigorta
sözleşmesi için kendi aralarında şekil şartı belirleyebilirler.
Bununla beraber sigorta sözleşmesinin sonradan ispatı için yazılı
olmasında yarar vardır. Eğer sigorta sözleşmesi yazılı değilse
tanıklar ve başka belgeler aracılığıyla sigorta sözleşmesinin
yapıldığı ispatlanabilir.
Sigorta sözleşmelerinin, sigortanın kendine has özellikleri
nedeniyle değer sözleşmelerden farklı tarafları vardır. Sigorta
sözleşmelerinin kendine has özellikleri şunlardır:
a) Sigorta sözleşmesi tarafların karşılıklı ve birbirine
uygun irade beyanlarıyla kurulur. Sigorta sözleşmesi primin
ödenmesinden önce kurulduğu halde sigortacının sorumluluğu
primin tamamının ya da ilk taksitinin ödenmesiyle başlar. Oysa
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diğer birçok sözleşmede, borç
gerçekleştikten sonra ödeme yapılır.

konusu

şeyin

teslimi

b) Sigorta sözleşmeleri uzun süreli ilişkiler meydana
getirir. Sigorta ettiren, prim borcunu ödemiş olsa bile sigorta
konusundaki değişiklikleri sigortacıya bildirmek zorundadır.
Üstelik risk, kısa sürede ya da sözleşme süresinin sonuna doğru
gerçekleşebilir ya da hiç gerçekleşmez.
c) Sigorta sözleşmesinde taraflar iyi niyetli ve dürüst
davranmalıdır. Sigorta ettiren beyanında dürüst olmalı,
sigortacının bilmek istediği tüm bilgileri doğru, eksiksiz
vermelidir. Sigortacı da sigorta ettireni doğru bilgilerle
aydınlatmalıdır. İyi niyetin olmadığı bir sigorta sözleşmesinde
riskin tamamen karşılanması mümkün olmayabilir. Hatta
sözleşmenin feshi söz konusu olabilir.
d) Sigorta sözleşmesinde sigortacının tazminat borcu,
borcun kapsamı teminat altma alınan riskin gerçekleşme
durumuna bağlıdır. Riskin gerçekleşmesi kesin değildir.
Dolayısıyla sigorta sözleşmeleri, tesadüfe bağlı sözleşmelerdir.
e) Sigorta sözleşmeleri, sigorta ettiren bir tüketici olarak
kabul edildiğinde tüketici sözleşmesi niteliği taşımaktadır.
Sigortacı, sigorta sözleşmesiyle bir hizmet sunmayı, sigorta
ettiren de prim ödemeyi vaat etmektedir. Tüketicinin Korunması
Hakkındaki Kanuna göre tüketici, özel amacı için sözleşme yapan
kişidir. Kişisel ihtiyacı için riski sigortacıya devreden ve sigorta
ettiren olarak isimlendirdiğimiz kişi, kural olarak tüketicidir.
4.4.3. Sigorta Poliçesi
Sigorta poliçesi, sigorta sözleşmesinin yazılı şeklidir.
Sigorta poliçesi, sigortalı ile sigortacının hak ve yükümlülüklerini
göstermektedir. Sigorta poliçesi sigorta ilişkisinin varlığını ve
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içeriğini ispat eden bir belgedir. Sigorta poliçesi olmadan sigorta
sözleşmesi yapılabilir. Ancak uygulamada sigorta poliçesinin
düzenlenip imzalanması, sigorta sözleşmesinin yapıldığını
belgelemek açısından önemlidir. Bununla beraber sigorta
poliçesi, tek ispat aracı değildir. Sigorta poliçesinin bulunmadığı
durumlarda tarafların beyanı, tanıkların ifadesi, ticari defterler,
vb. sigorta sözleşmesinin varlığını ispat edebilir. Sigorta
sözleşmesi gerçekleştikten sonra sigortacı, sigorta poliçesini
hazırlayıp sigorta ettirene vermek zorundadır.
Bir sigorta poliçesinde mutlaka bulunması gereken
bilgiler şunlardır:
 Sigorta ettiren, sigortalı ve varsa lehtar ile sigortacının
ad-soyadı, ticaret unvanı ve adresleri,
 Sigortanın konusu,
 Sigortanın bedeli,
 Prim tutarı ve ödeme koşulları,
 Düzenleme tarihi
 Verilen güvenceler,
 Güvencenin başlangıç ve bitiş tarihi.
Sigorta poliçeleri, sigorta şirketleri tarafmdan
yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hazırlanan bir formdur. Türk
Ticaret Kanununun 1424.maddesine göre; sigortacı, sigorta
sözleşmesi, kendisi veya acentesi tarafından kurulmuş ise
sözleşmenin kurulmasından itibaren yirmi dört saat içinde diğer
hallerde ise on beş gün içinde yetkililerce imzalanmış poliçeyi
sigorta ettirene vermekle yükümlüdür. Sigorta ettiren poliçesini
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kaybederse sigortacıdan giderini karşılamak şartıyla kendisine
yeni bir poliçe verilmesini isteyebilir.
Sigorta poliçelerinin ekinde "Genel Şartlar" ve varsa
"Özel Şartlar" da sigorta ettirene verilir. Genel Şartlar, Hazine
Müsteşarlığı tarafından her sigorta branşı için ayrı ayrı
belirlenmiş şartlardır. Genel şartların sigorta ettirene verilmesi
zorunludur. Genel Şartlar, ilgili poliçe ile güvence altına alınan
ve alınmayan halleri, isteğe bağlı olarak sigorta kapsamına
alınacak veya dışarıda tutulacak halleri, sigortalı ve sigortacının
sorumlulukları, hakları, yükümlülükleri ve hasar halinde takip
edilecek işlem sırasını içeren şartları içermektedir. Aynı sigorta
branşında, kelimesi kelimesine aynı olan genel şartlar, poliçe
ekinde mutlaka sigortalıya verilmek zorundadır.
Özel Şartlar, genel şartlara aykırı olmamak şartıyla
sigortalı ve sigortacı tarafmdan karşılıklı görüşülerek karar
verilen ve poliçenin önyüzüne yazılan şartlardır. Genel şartlarda
yapılacak daraltma ya da genişlemeler özel şartlarda belirtilir.
4.4.4. Sigorta Poliçesi Çeşitleri
Sigorta poliçelerinin farklı amaçlara hizmet eden çeşitleri
vardır. Örnek: geçici sigorta poliçesi, grup sigorta poliçesi,
abonman poliçesi, vb. gibi.
a. Geçici Sigorta Poliçesi
Geçici sigorta poliçesi, asıl sigorta poliçesi verilinceye
kadar geçen zaman içinde, rizikonun gerçekleşme olasılığına
karşı, sigorta ettireni güvence altına alan bir sigorta poliçesidir.
Geçici sigorta poliçesi, sigorta poliçesi ile aynı hakları
sağlamaktadır. Geçici sigorta poliçesi, sigortacının ya da yetkili
acentenin imzalamasıyla prim ödeme şartı aranmaksızın sigorta
ettirene güvence vermektedir.
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Geçici sigorta poliçesinin en yaygın kullanıldığı sigorta
dalı, nakliyat sigortasıdır. Nakliyat sigortasında, nakil aracı
bilgileri ve yükleme tarihi kesinlik kazanmadığı halde sigortanın
yapılmasının gerekli olduğu hallerde geçici sigorta poliçesi
düzenlenmektedir. Bankaların, akreditif kredileri için sigorta
güvencesine ihtiyaç duyulması halinde de eldeki bilgilerle geçici
sigorta poliçesinin hazırlandığı görülmektedir. Geçici sigorta
poliçesi, bilgiler kesinlik kazanınca yerini sigorta poliçesine
bırakmaktadır. Geçici sigorta poliçesi hayat ve sağlık sigortaları
dışında bütün sigorta dallarında rahatlıkla uygulanabilir.
b. Abonman Poliçesi
Ticari ve endüstriyel işletmeler genellikle sigorta
bedellerini belirlemede güçlük çektikleri için sigorta bedeli ile
sigorta değeri arasında dengesizlik oluşur. Sigorta bedelinin
düşük belirlenmesi sigorta değerinin düşük olmasına neden
olabilir. Böyle bir durumda sigortalı, sigorta bedeli mal miktarına
bağlı olarak düşük gösterildiği için hasar durumunda sigorta
tazminatını düşük alacak, diğer bir ifadeyle eksik sigorta söz
konusu olacaktır.
Abonman poliçe, mal miktarı sürekli değişen ticari ve
endüstriyel işletmeler için geliştirilmiştir. Abonman poliçe, eksik
sigorta durumunu önlemek amacıyla yangın, nakliyat ve hırsızlık
sigortalarında uygulanan özel bir poliçe türüdür. Abonman
poliçesi ile sigortalı, fazla prim ödemeden fakat sahip olduğu mal
için en yüksek ve yeterli sigorta değeri üzerinden güvence almış
olmaktadır.
c. Grup Sigorta Poliçesi
Grup sigorta poliçesi, hayat ve sağlık sigortaları için
geliştirilmiş bir sigorta poliçesi çeşididir. Grup sigorta poliçesi ile
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en az onbeş kişi sadece bir tek sigorta poliçesi ile sigortalanmış
olmaktadır.
Günümüzde belirli bir işyerinde çalışanlar, belli bir
meslek kuruluşunun üyeleri, özellikle hizmet sektöründe faaliyet
gösteren işletmelerde çalışanlar, çoğu kez yöneticilerinin
girişimiyle grup sigorta poliçesinin hayat ve sağlık
güvencesinden yararlanmaktadırlar. Sigorta poliçesi, kurum
adına tek bir sözleşme olarak düzenlendiğinden maliyetler, hem
sigortacı hem de sigortalılar açısından düşüktür. Sigortadan
yararlanacaklar ya ismen belirtilir ya da isim belirtilmeden o
kurumda çalışan herkes sigorta güvencesinden yararlandırılır.
Primler de ya kurum tarafından karşılanır ya da grupta bulunan
sigortalılar arasında paylaştırılır. İşletmeler kuruma bağlılığı
artırmak adına genelde primleri kendileri ödemektedirler. Grup
sigorta poliçesinde, işverenler, sigorta ettiren olup sigortacının da
muhatabıdırlar.
Sağlık sigortalarında grup sigorta poliçesi her yıl
tekrarlanmak durumundadır. Sigorta güvencesi, sigortalı
işyerinden ayrıldığı zaman son bulmaktadır.
Grup hayat sigortaları, en az on yıl süreli yapılabilir. Süre
dolunca poliçe yeniden düzenlenebilir. Sigortalı işyerinden
ayrılsa bile sigorta poliçesi sona ermediği için sigortalı, sigortaya
kendisi dışarıdan devam edebilir.
4.4.5. Ek Poliçe (Zeyilname)
Sigorta poliçesinde yapılacak herhangi bir değişikliği
belirten sözleşme metnine, ek poliçe ya da zeyilname adı verilir.
Sigorta poliçesi yürürlüğe girdikten sonra sözleşme şartlarında,
sigorta konusunun ekonomik değerinde, adreste, sigorta
konusunun mülkiyetinde, rizikoyu oluşturan şartlarda, poliçe
tarihinde, vb. değişme olması halinde yeniden poliçe düzenlemek
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yerine ek bir belge düzenlenmektedir. İşte bu ek belgeye ek poliçe
adı verilmekte ve ek poliçe ile yapılan değişiklikler sigortacı ve
sigorta ettirenin imzasıyla yürürlüğe girmektedir.
Ek poliçede risk koşullarının değişmesi, sigorta
konusunun ekonomik değerinin artması, vb. gibi değişiklikler
sigortalıdan ek prim alınmasına ya da sigortalıya prim iadesine
neden olabilir. Ancak ek poliçe örneğin, sadece adres
değişikliğini belirtiyorsa ek bir prim alınması söz konusu değildir.
Ek poliçede; sigortalının adı-soyadı, adresi, ilişkili olduğu
poliçe numarası, poliçenin başlangıç ve bitiş tarihi, ek poliçeyi
düzenleyen acentenin numarası, ek poliçe düzenleme nedeni yer
almaktadır. Ek hükümleri içeren ve tarafların imzasıyla yürürlüğe
giren ek poliçeler, sigorta poliçelerinin ayrılmaz bir parçasıdır.
4.4.6. Sigorta Sözleşmesinin Başlaması
Sigorta sözleşmesi yapılmış olsa dahi sigortacının
sorumluluğu, sigorta priminin ya da prim taksitle ödenecekse ilk
prim taksitinin ödenmesiyle başlamaktadır. Ancak bu konuda
sadece nakliyat sigortalarında bir istisna söz konusudur. Nakliyat
sigortaları, sigorta sözleşme tarihinden itibaren başlamış kabul
edilmektedir.
Sigorta poliçesinde sigorta sözleşmesinin başlama ve sona
erme tarihleri yazılıdır. Sigorta sözleşmesi poliçede belirtilen
tarihler arasında geçerlidir. Genellikle sigorta sözleşmesi, sigorta
poliçesinde tespit edilen başlama gününde saat 12.00'de başlar,
sona erme gününde saat 12.00'de biter.
4.4.7. Sigorta Sözleşmesinin Sona Ermesi
Sigorta sözleşmesi, poliçede belirtilen sona erme tarihinde
son bulmaktadır. Sigorta poliçesinde sona erme tarihinin
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belirtilmiş olması diğer bir ifadeyle sigorta sözleşmesinin süreli
yapılmış olması nedeniyle ayrıca bir işlem yapma gereği yoktur.
Sigorta sözleşmeleri genellikle hayat sigortaları dışında bir yıldır.
Ancak bu süre bazı sigorta dallarında bir gün, bir ay, üç ay, altı
ay ya da birkaç yıl olabilmektedir. Sigorta süresi, poliçede
belirtilen tarihte son bulmakla birlikte taraflar isterlerse sigorta
sözleşmesini uzatabilir veya yenileyebilirler.
Sigorta sözleşmesinin sona ermesi süre bitimiyle söz
konusu olduğu gibi bazı nedenlerle de kısmen ya da tamamen son
bulabilir. Bu nedenleri şöyle sıralayabiliriz:
a) Karşılıklı anlaşma
b) Taraflardan birinin isteği
c) Riskin gerçekleşmesi
d) Riskin gerçekleşme ihtimalinin ortadan kalkması
e) Aciz hale düşme
f) Sigortalı malın sahibinin değişmesi
Sigorta sözleşmesinde taraflar, aralarında anlaşarak
sigorta sözleşmesini sona erdirebilirler. Bazı durumlarda sigorta
sözleşmesinin tarafları olan sigortacı ya da sigortalının isteği ile
de sigorta sözleşmesi son bulabilir. Sigortacı, sigortalı
yükümlülüklerini yerine getirmezse sigorta sözleşmesini sona
erdirebilir. Örnek, sigortalı primini ödememekte ısrar ediyorsa,
doğru beyanda bulunmamışsa, sigorta konusu üzerindeki
değişiklikleri bildirmiyorsa vb., sigortacının sözleşmeyi sona
erdirme hakkı vardır. Sigortalı ya da sigorta ettirenin de geçici
sigorta poliçesi yasal süre içinde kendisine teslim edilmemişse
veya primin yarısını ödemek şartıyla sigorta sözleşmesini sora
erdirme hakkı vardır.
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4.5. Sigorta Şirketlerinin Temel İşlevleri
Ülkemizde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun
1401.maddesine göre ;
"sigorta sözleşmesi, sigortacının bir prim karşılığında
kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan
tehlikenin, rizikonun meydana gelmesi halinde bunu tazmin
etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da
hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para
ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği
sözleşmedir".
Sigorta sözleşmesi tanımından da anlaşılacağı üzere,
sigorta şirketleri, prim karşılığında sigortalıya önceden şartları
belirlenmiş olayın gerçekleşmesi durumunda tazminat ödemeyi
kabul etmektedir. O halde prim, sigorta şirketlerinin üstlendiği
riske karşılık sigorta ettirenden aldığı güvence ücretidir.
prim

Sigorta Şirketi

Sigorta Talep Edenler

(sigortacı)

(sigorta ettiren)

tazminat
Görüldüğü gibi sigorta şirketlerinin sigorta olgusunda asıl
işlevi; prim toplamak ve sigortalının riskle karşılaşması
durumunda sigortalıya tazminat ödemektir. Bu asıl işlevinin yanı
sıra sigortanın sosyo-ekonomik çöküntüleri dağıtma/azaltma,
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ekonomiye kaynak yaratma ve gelir düzeyini yükseltme işlevi,
vb., gibi dolaylı işlevleri de vardır.
Sigorta şirketleri, bir ticari kuruluş olarak kar elde etmeyi
amaçlamaktadır. Sigorta şirketinin sigorta ettirenden aldığı prim,
aslında sigorta ettirenin güvence satın alma fiyatıdır. Primin
hesaplanması, prim tespitini etkileyen kurallar ve prim tespit
yöntemleri, sigortacılıkta önemli konulardır.
4.5.1. Primin Tanımı, Önemi
Prim sigorta ettirenin ödediği ücrettir. Daha önce de söz
konusu edildiği gibi sigorta ettirenin en önemli yükümlüğü
sigorta sözleşmesiyle kararlaştırılan primi ödemektir. Sigorta
ettiren aksine bir hüküm yoksa sigorta primini peşin ödemektedir.
Sigortacının sorumluluğu primin ödenmesiyle, prim
taksitle ödenecekse ilk taksitin ödenmesiyle başlamaktadır.
Primin ödenmemesi ya da geç ödenmesi durumunda sigorta
şirketi, sigorta sözleşmesini fesih etme hakkına sahiptir. Prim,
gelecekte gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli olmayan
rizikoların karşılığıdır. Dolayısıyla primin tespiti çok önemlidir.
Sigorta şirketi, prim düşük tespit edilirse risk gerçekleştiğinde
borcunu ödemekte zorlanır. Prim yüksek tespit edilirse, sigorta
ettiren, daha düşük prim ödeyeceği sigorta şirketlerini tercih
edeceği için sigortacı, müşteri kaybedebilir.
Prim, matematiksel model ve istatistiki bilgiler veya
deneyimler sonucu elde edilen bir oranın azami teminat değeri ile
çarpımından elde edilir. Söz konusu oran, belli bir dönemde belli
bir zarar karşılığı olarak belirli bir kişi ve/veya mali menfaat için
özel bir sigorta sözleşmesindeki birim fiyatıdır. Bu oran ideal
oran olursa, sigorta ettirenler, riskin niteliği ile uyumlu prim
ödemiş olurlar.
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4.5.2.Prim Miktarının Tespitinde Etkili Olan Kurallar
Primin hem sigorta ettiren hem sigortacı tarafından kabul
edilebilir olması için prim tespitinde bazı kurallara uyulması
gerekir. Bu kurallar aşağıda sıralanıp açıklanmıştır.
a) Primin Ekonomik Ölçülere Göre Kabul Edilebilir
Düzeyde Olması Kuralı
Tespit edilen prim, sigorta ettirenin ödemekte
zorlanmayacağı bir miktar olmalıdır. Prim tespiti yapan risk
yöneticisi, primin, ekonomik ölçülere göre sigorta ettirenin
rahatça ödeyebileceği miktarda olmasına dikkat etmelidir.
Örneğin, ev eşyalarından çalınabilecek olanları dikkate alarak
hırsızlığa karşı sigorta primini tespit etmek, primin ekonomik
ölçülere göre daha kabul edilebilir miktarda olmasını sağlayabilir.
Perde, büyük mobilyalar, sandalye, masa, gardırop gibi çok
değerli olmayan eşyalar, vb. yerine, evde bulunan ve antika değeri
olan eşyalar ya da yükte hafif pahada ağır eşyalar, prim tespitinde
esas alınarak prim miktarı, daha kabul edilebilir düzeyde olabilir.
b) Primin Yeterli Olması Kuralı
Sigortacının istemiş olduğu prim, hem hasarların
ödenmesini hem giderlerin karşılanmasını hem de şirketin kar
etmesini sağlamalıdır. Sigorta şirketleri prim tespit ederken
sigorta ettirenlerin ekonomik durumunu dikkate aldıkları gibi
kendi ekonomik başarılarım da düşünmek zorundadırlar. Prim
sigorta şirketlerinin varlığını devam ettirecek miktarda olmalıdır.
c) Primin Adil Olması Kuralı
Aynı sigorta konusunda aynı riski taşıyanlar, aynı primi
ödemelidir. Risk derecesi arttıkça ödenen prim artmalıdır. Aynı
sigorta dalında risk derecesi hafif olanlar, risk derecesi fazla
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olanlara göre daha az prim ödemelidir. Diğer bir ifadeyle aynı
riski taşıyanların farklı prim ödemesi primin adil olması kuralına
uymaz.
d) Primin Hasardan Korunmayı Teşvik Etme Kuralı
Sigortalı bir takım tedbirlerle hasarı önlemeye çalışıyorsa
kendisinin daha az prim ödemesi istenebilir. Örneğin, yangma
karşı yangın söndürme araçlan veya alarmının olması, motorlu
araçlara alarm takılması, uzun süre motorlu araçla hasara neden
olmama, vb. gibi durumlarda prim indirimi yapılabilir. Prim
indiriminden yararlanmak için sigortalılar, hasarı önlemek ve
hasardan korunmak için birtakım etkinlikleri sürdüreceklerdir.
4.5.3. Tazminat Ödemek
Sigorta şirketinin, rizikonun gerçekleşmesi ve hasarın
oluşması durumunda ortaya çıkan zararı gidermek amacıyla
sigortalıya yaptığı ödeme miktarına tazminat adı verilir. Sigorta
tazminatı veya bedeli, rizikonun gerçekleşmesi ve rizikoyla ilgili
belgelerin sigortacıya verilmesinden sonra belli bir sürede
sigortalıya ödenmek zorundadır. Türk Ticaret Kanununun
1427.maddesine göre sigorta tazminatı, ihbardan kırk beş gün
sonra, can sigortaları için on beş gün sonra ödenmek zorundadır.
Bununla beraber sigortacıya yüklenemeyen bir kusurdan dolayı
inceleme gecikmiş ise süre işlemez. Sigorta sözleşmesinde ayni
tazmin yer almıyorsa sigorta tazminatı nakit olarak ödenir.
a) Meblağ Sigortalarında Tazminat Ödemesi
Can ya da kişi sigortalarında sigorta konusu, sigortalının
kendisidir. Can sigortaları gerçekleşme olasılığı çok yüksek hatta
kesin olan rizikoları güvence altına almaktadır. Örneğin, hayat
sigortasında güvence altına alınan rizikolar, kaza, hastalık,
yaşlılık, işsizlik ve ölümdür. Ölüm, yaşlılık ve beraberinde
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emeklilik mutlaka gerçekleşecektir ancak zaman belirsizdir.
Can sigortalarında risk, bir olayın gerçekleşmesidir. Can
sigortalarında risk konuları para ile ölçülemez. Kişinin hayatında
ne zaman çıkacağı belli olmayan ama çıkacağını bildiği riskler,
geleceğinden endişe duymasına neden olur. Kişi hayatındaki
riskler için olay tanımı yapılmaktadır. Para ile ölçülmesi mümkün
olmayan risklerden kaynaklanan menfaat için yapılan sigortaya
da meblağ sigortası adı verilir. Meblağ sigortaları, sigortalıya
belli bir olayın gerçekleşmesi halinde önceden belirlenmiş bir
tutarın ödenmesi şeklinde yapılan sigortalardır. Örnek: hayat
sigortaları, ferdi kaza sigortaları.
Sigortacınınn,
rizikonun
gerçekleşmesi
halinde
sigortalıya ödediği para aynı zamanda sigorta bedeli olarak
adlandırılır. Sigorta bedeli, her sigortada normal olarak belli bir
miktar para ile gösterilmektedir. Sigortacının ödeyeceği miktarın
sınırı sigorta bedeli ile tespit edilmiş olmaktadır.
Sigorta bedeli, can sigortalarında sigortacının ödeyeceği
miktarı önceden ve kesin olarak tamamı tamamına
göstermektedir. Hayat sigortalarında, sigorta bedeli önceden
kararlaştırılmış ve poliçeye yazılmıştır. Sigortacı, riziko gerçekleştiğinde poliçede yazılı miktarı ödemek zorundadır.
b) Zarar Sigortalarında Tazminat Ödemesi
Mal sigortalarında sigorta konusu, sigortalının bir mal
üzerindeki çıkarının değeridir. Sigortalının çıkarının olduğu mal
çalınabilir, bozulabilir veya tahrip olabilir. Rizikonun
gerçekleşmemesinde çıkarı olan kişiler, bu çıkarlarını mal
sigortası yaparak teminat altına almaktadırlar. Mal sigortalarında
sadece işletme bilançosunun aktifinde yer alan bina, makine, vb.
gibi somut değerler yanında işletmenin, üçüncü şahıslardan
alacaklarını da ifade eden somut olmayan haklar üzerinde çeşitli
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rizikoların yaratacağı hasarlardan kaynaklanan maddi kayıplar da
güvence altına alınmaktadır.
Mal sigortaları, zarar sigortaları olarak da isimlendirilir.
Amacı, sigortalının gerçek kaybını karşılamak olan zarar
sigortalarında sigortacının sorumluluğu, poliçede yazılı sigorta
bedeli ile sınırlıdır.
Mal ve sorumluluk sigortalarında poliçede yazılı olan
sigorta bedeli, sigortacının ödeyeceği en yüksek miktarı
göstermektedir. Bu miktar hiçbir zaman aşılamaz. Gerçekleşen
zarar miktarı kadar ödeme yapılabilir. Eğer gerçekleşen zarar
poliçede yazılı sigorta bedelinden fazlaysa sigortalı, sadece
poliçede yazılı olan sigorta bedelini alabilir. Çünkü sigortalı,
poliçede yazılı sigorta bedeline göre prim ödemiştir. Sigortalının,
ödediği primin karşılayabileceği zarardan fazlasını sigortacıdan
isteme hakkı yoktur.
a) Zarar Sigortalarında Tam Sigorta
Mal ve sorumluluk sigortalarında amaç sigortalının
gerçek kaybını karşılamaktır. Sigortacının sorumluluğu poliçede
yazılı sigorta bedeli kadardır. Zarar sigortaları olarak da
adlandırabileceğimiz bu tip sigortalarda, tazminat miktarı
hesaplanırken, hasar miktarı ile sigorta bedeli ve sigorta değeri
dikkate alınmaktadır. Sigorta bedeli, daha önce de belirtildiği
üzere poliçede yazılı olan miktardır. Sigorta değeri ise sigorta
konusunun tam değeridir. Sigorta değeri, sigorta sözleşmesinin
süresi içinde artabilir veya eksilebilir.
Tazminat Miktarı

: TM

Sigorta Bedeli

: SB

Sigorta Değeri

: SD

TM = HM x (SB/SD)
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Hasar Miktarı

: HM

Sigorta bedeli sigorta değerine eşit ise tam sigorta söz
konusu olur. Sigortalının hasar halinde tazminatını tam olarak
alabilmesi için tam sigortanın olması gerekmektedir.
b) Zarar Sigortalarında Aşkın Sigorta ve Eksik
Sigorta
Sigorta bedeli, sigorta değerinden büyük ise aşkın sigorta,
sigorta değerinden küçük ise eksik sigorta söz konusudur.
Tazminatın belirlenmesi, aşkın sigorta ve eksik sigortada zordur.
Aşkın sigorta durumunda sigorta bedelinin sigorta değerini aşan
kısmı dikkate alınmamakta, fazla alınan prim sigortalıya iade
edilmektedir. Eksik sigortada ise riziko gerçekleştiğinde tazminat
miktarı sigorta bedeli/sigorta değeri oranı kadar eksik
ödenecektir.
Örnek: Sigorta bedeli (SB) 500 000 TL olan malın,
piyasa değeri (SD) de 500 000 TL ise ve rizikonun
gerçekleşmesiyle hasar miktarı (HM) 200 000 TL olmuşsa
tazminat miktarı (TM) ne olur?
TM = HM x (SB/SD)
TM = 200 000 x (500 000/500 000)
TM = 200 000 TL (Tam sigorta)
a)

Sigorta değeri 700 000 TL ise tazminat miktarı ne

olur?
TM = 200 000 x (500 000/700 000)
TM = 200 000 x 0,714
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TM = 142 800 (eksik sigorta)
b)

Sigorta değeri 400.000 TL ise tazminat miktarı ne

olur?
TM = 200 000 x (500 000/400 000)
TM = 200 000 x 1,25
TM = 250 000 TL (aşkın sigorta)
Aşkın sigorta durumunda sigortacı, sigortalıya 200 000
TL ödeyecek fazladan aldığı primleri de iade edecektir.
4.5.4. Tazminatın Ödenmesi İle İlgili Şartlar
Tazminat, rizikonun gerçekleşmesiyle ortaya çıkan
hasarın neden olduğu zararı gidermek amacıyla sigortacının,
sigortalıya ödediği miktardır. Sigortalının hasar durumunda
karşılaşacağı zararın tazmin edilmesi için bazı şartların
gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu şartları sırayla açıklamaya
çalışalım.
a) Sigortalı ile sigorta konusu arasında bir çıkar
ilişkisi olmalıdır. Mal sigortalarında sigortalının, sigorta konusu
üzerinde para ile ölçülebilen bir çıkarının bulunması gerekir.
Diğer bir ifadeyle sigortalının sigorta konusu malın hasara
uğramasından dolayı parasal bir kaybının olması gerekmektedir.
Hayat sigortalarında ise kişinin kendi hayatı üzerinde sınırsız bir
mali çıkarı olduğu kabul edilmektedir. Sigortalı ile sigorta konusu
arasında çıkar ilişkisinden söz edebilmek için söz konusu çıkar,
ekonomik ve kanuni olmalı, para ile ölçülebilmelidir. Ayrıca
sigortada beklenen riskin gerçekleşmesi ve hasarın, sigorta konusunda olması gerekmektedir. Sigortalı ile sigorta konusu
arasında çıkar ilişkisi olması için sigortalının sigorta konusu mala
sahip olması şart değildir. Kiracı, ipotek ve rehin hakkı sahibi,
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intifa hakkı sahibi, emanetçi, vb. sıfatı ile hareket eden kişilerin
sigorta konusu ile çıkar ilişkisi olabilir.
b) Gerçekleşen risk ile oluşan hasar arasında
doğrudan bir neden sonuç ilişkisi olmalıdır. Sigortada tazminat
talebinin olabilmesi için hasarın, ilgili poliçede sigortalanan
rizikolardan birinin gerçekleşmesi ile ortaya çıkması
gerekmektedir. Yakın sebep prensibi olarak da izah edilen bu
şarta göre, prim hangi teminatın karşılığı olarak alınmışsa
tazminat, bu teminatla ilgili riskin gerçekleşmesi halinde
ödenecektir.

Diğer bir ifadeyle, hasarın nedeni sigortalanmış tehlike
olmalıdır. Eğer hasara neden olan risk, istisna edilmiş, teminat
altma alınmamışsa, sigortalının, sigortacıdan tazminat talep
etmesi mümkün değildir. Sigorta sözleşmesinde hasarın yakın
sebebi diğer bir ifadeyle hasara en yakın sebep tespit edilmeli ve
yazılmalıdır. Örnek, yangın sigortasında, elektrik arızası,
kundaklama, kaza, riskler arasında sayılırken deprem yer
almamışsa, deprem nedeniyle yangın çıktığında sigortalı tazminat
talep edemez.
c) Sigortalı, kasıtlı olarak riskin gerçekleşmesine
neden olmamalıdır. Sigortalı, sigorta konusuna yakın olması
nedeniyle denetim olanağına sahiptir. Sigortalı sigorta konusu ile
ilgili olarak gerekli önlemleri almalı, kötü niyetli davranışta
bulunmamalıdır. Sigorta ettiren rizikonun gerçekleşmesine kasıtlı
olarak neden olursa ya da zararı arttırmaya yönelik çabaları olursa
tazminat alması mümkün olmaz. Basında yer alan sigorta ile ilgili
haberlerin önemli bir kısmı sigortalının riskin gerçekleşmesine
kasıtlı olarak neden olmasıdır. Örnek; yangına karşı işyerini
sigorta ettiren kişinin, kasıtlı olarak işyerinde yangın çıkartması,
stok edilmiş malın zarar görmesi için sahibinin su baskını veya
yangına sebep olması, hayat sigortasından yararlanmak isteyen
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lehtarın, hayat sigortası yaptıran kişinin ölümüne neden olması,
vb., gibi.
d) Sigortalı,
hasarın
gerçekleşmemesi
için
gerçekleşmişse zararı azaltmak için önlemler almalıdır.
Sigortalının, hasar doğmadan önce ya da hasar durumunda,
gerekli önlemleri alması ve sigortalı malı koruması, aynı zamanda
mutlak iyi niyet prensibi gereğidir. Hasar durumunda sigortalı,
olaya seyirci kalmayıp gerekli koruma önlemlerini almak
zorundadır.
e) Sigortalı en kısa zamanda hasar durumunu
sigortacıya bildirmelidir. Sigortacı, sigortalının ihbarı üzerine
gerekli bilgiye sahip olmakta ve kanunun belirlediği süre içinde
sigortalıya tazminat ödemektedir.

4.5.5. Tazminatın Ödenmesi
Riziko gerçekleştiğinde ortaya çıkan hasar nedeniyle
doğan zarar, sigortacı tarafından sigortalıya ödendiğinde tazminat
ödenmiş olur. Tazminat ile sigortalının, riskin gerçekleşmesi
nedeniyle zarar görmesi engellenmiş, ekonomik durumu,
zarardan önceki duruma gelmiş olacaktır. Daha önce sözünü
ettiğimiz gibi ödenen tazminat miktarının hasarı tam olarak
karşılayabilmesi için sigorta konusunun sigorta bedeli ile sigorta
değeri birbirine eşit olmalıdır. Tazminat ödemelerinde aşkın ve
eksik sigorta durumu uygulanmaz. Poliçede yazılı sigorta bedeli,
tazminat için sınır teşkil eder ve bu sigorta bedeli aşılamaz.
Tazminat miktarının tespitini sigorta eksperleri
yapmaktadır. Sigorta eksperleri, sigorta edilen risklerin
gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkan hasar miktarını,
nedenlerini, niteliklerini belirleyen bir rapor düzenlemektedir.
Bu rapora göre tespit edilen tazminat miktarını, sigortacı
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ve sigortalı kabul etmişse tazminat, sigortacı tarafından
sigortalıya ödenmektedir. Ancak sigortalı tazminat miktarını
yetersiz bularak itirazda bulunabilir.

4.6.
Aracılar

Sigorta

ve

Reasürans

Şirketlerinde

Sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri prim üretimini
artırabilmek, sigortanın faydasını anlatabilmek ve müşteri ile
ilişkileri sağlıklı kurabilmek için aracı kurumlardan
yararlanmaktadır. Aracı kurumlar, sigorta şirketleri ile toplum
arasında yer alan, prim üretimi ve tahsilatında, hasar işlemlerinin
izlenmesi ve sonuçlandırmasında, sigorta şirketlerine yardımcı
olan kişilerdir.
Sigorta aracıları, bağımsız tacir yardımcılardır. Sigorta
aracılığını meslek edinmiş kişilerin, ekonomik anlamda, sigorta
ettirenlerin korunması yönünden önemli bir görevleri vardır.
Sigorta aracıları, müşterinin risk durumunu ve kayıplar yönünden
potansiyelini gözden geçirir ve gerekli önerilerde bulunurlar.
Ayrıca müşteri ile uzun süreli bir ilişki kurarlar; müşterinin
değişen koşullarına uyan sigorta ürünleri ve hizmetleri konusunda
müşterilere bilgi verirler. Müşterileriyle olan yakın ilişkileri
nedeniyle aracı kurumlar, yeni ürünlere olan gereksinimleri
belirlerler ve sigortacıları, piyasaya uygun ürünler sunmaları
konusunda cesaretlendirirler.
Profesyonel bir sigorta aracısından sigorta güvencesi satın
alan bir kişi sadece karşılaşabileceği risklere karşı sigorta
güvencesi almakla kalmamakta, bunun yanı sıra şahsi hizmet,
gereksinimlerinin belirlenmesi ve davalarda danışma hizmetleri
almak gibi aracılık mesleğinin sağladığı avantajlara da
kavuşmaktadır. Aracı kurumların en önemli fonksiyonu,
potansiyel sigorta alıcılarını bularak onları sigorta konusunda
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bilgilendirmek ve sigorta ürünlerini pazarlamak, dolayısıyla
sigorta üretimini artırmaktır. Aracı kurumları 2007 yılında
çıkartılan Sigortacılık Kanununda iki grupta toplayabiliriz: Acenteler ve brokerler.
4.6.1. Acenteler
Acente, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 2.maddesine
göre, bir sözleşmeye dayanarak belli bir yer ve bölge içinde ve
daimi olarak sigorta şirketlerinin nam ve hesabına, sigorta
sözleşmelerine aracılık eden ve bunları sigorta şirketi adına
yapmayı meslek edinen kişidir. Acenteler, sözleşmenin kurulmasından önce hazırlık çalışmalarını yürütmekte ve sözleşmenin
uygulanması ve tazminatın ödenmesinde sigortalıya yardımcı
olmaktadırlar.
Bu tanıma göre acentenin özelliklerim de sıralamak
mümkündür:
 Acente ile sigorta şirketleri arasında sözleşmeye dayalı
bir ilişki bulunmaktadır.
 Acente, sigorta şirketi adına sigorta sözleşmelerine
aracılık yapmaktadır.
 Acente, bu işi meslek edinmiş kişidir. Acentelerin
acentelik dışında başka bir işle meşgul olmaları yasaktır. Ancak
bankalar ve özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği
yapma yetkisi tanınan kurumlar bu hükmün dışında tutulmuştur.
 Acente, bir komisyon karşılığında sigorta şirketi adına
sigorta poliçesi düzenleyip bunu sigortalıya verir. Sigortalıdan
aldığı primleri süresi içinde sigorta şirketine gönderir. Sigorta
sözleşmesi son bulana kadar acentenin aracılık görevi devam
eder.
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Acenteler, tescil ve ilandan önce acentelik faaliyetinde
bulunamazlar. Sigorta şirketleri, prim tahsil etme ve sözleşme
yapma yetkisi verdikleri acentelerini, sicile kaydedilmek üzere
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bildirmek zorundadır.
1) Yetkili Acente. Sigorta sözleşmesi yapma, prim tahsil
etme yetkisi sigorta şirketlerine aittir. Sigorta şirketi bu yetkileri
acentelik sözleşmesinde belirtmek kaydıyla sigorta acentelerine
devredebilir, işte sigorta şirketinin faaliyet gösterdiği bütün
branşlarda, poliçe, poliçe eki yenilemeye, düzenlemeye ve sigorta
primlerini tahsil etmeye, yetkili acentelere yetkili acente adı
verilir.
2)
Yetkisiz Acente. Poliçe düzenleme ve prim tahsil
etme yetkisi bulunmayan yalnızca aldığı teklifleri sigorta
şirketine bildiren ve sigorta şirketinin yönlendirmesine göre
hareket eden acentelerdir. Yetkisiz acenteler, yetkili acente
tarafından tayin edilmektedir. Yetkisiz acentenin çalışabilmesi
için yetkili acente tarafından yazılı izin verilmiş olması
gerekmektedir.
4.6.2. Bankaların Sigorta Aracılık Hizmetleri (=Banka
Sigortacılığı)
Banka sigortacılığı, bankaların ve sigorta şirketlerinin,
ürün üretim ve dağıtımında daha yakın işbirliği ve bazen de
birlikteliği anlamına gelir.
Ülkemizde banka sigortacılığı, banka şubelerinin, sigorta
ürünlerini pazarlaması ve satması şeklinde gerçekleşmektedir.
Sigorta pazarlaması ve satışını acentelerin yanı sıra gerçekleştiren
bankalar, Türk sigorta sektörüne hizmet verirken bir taraftan da
verdikleri bireysel ve tüketici kredilerinde sigortayı zorunlu
tutarak yasal zorunluluk olmadığı halde müşterilerini kendi
çalıştıkları sigorta şirketleri aracılığıyla hayat, kasko, konut
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sigortası yaptırmaktadır. Böylelikle bankalar kredi müşterilerinin
herhangi bir kazaya uğraması ya da ölümü halinde borcun
ödenmesindeki riski ortadan kaldırmaktadırlar.
Son yıllarda banka sigortacılığı, diğer Avrupa ülkelerine
göre ülkemizde daha yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Banka
şubeleri sigorta ürünlerini pazarlayıp satmakta, sigorta şirketleri
de banka müşterilerine farklı ürünler sunmaktadır. Ülkemizde
banka sigortacılığında, bireysel kredilerden dolayı hayat
sigortaları, otomobil kredilerinden dolayı kasko, konut
kredilerinden dolayı konut sigortaları artmakta, hatta işsizlik,
hırsızlık, vb. sigortaları da artış göstermektedir.
Acentelerin bir nevi rakibi olarak kabul edilen bankaların
sigorta satışında önemli bir yeri vardır. Bankalar Genel
Merkezlerinde sigortacılık işlemlerinden sorumlu bir personeli
TOBB’a bildirmekte, ayrıca sigorta acenteliği yapan tüm
şubelerinde, teknik personel niteliklerine haiz en az bir personeli
belirlemektedir. Bu personele verilecek ve Müsteşarlıkça
belirlenecek eğitim, bankalar ile işbirliği yapılarak eğiticilerin
eğitimi suretiyle sağlanmaktadır.
4.6.3. Brokerler
Broker, sigorta yaptırmak isteyenleri temsil ederek
sözleşmenin akdinden önce gerekli hazırlık çalışmalarının
yapılmasında ve temsil edilen kişilerin aksine bir talimatı yoksa
şirket seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak temsil
edilen kişilerle sigorta şirketlerini bir araya getiren kişidir.
Brokerler sözleşmenin uygulanmasında ve risk gerçekleştiğinde
tazminatın sözleşme hükümlerine uygun olarak ödenmesinde
yardımcı olurlar.
Brokerler, farklı güncel riskler için daha uygun şartlarda
poliçe üretilmesine de yardımcı olurlar. Bir taraftan sigorta
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sektöründe yeni ürünlerin geliştirilmesine, bir taraftan satış ve
pazarlama faaliyetlerinin artmasına diğer taraftan da risk bilinci
olan sigorta müşterisinin artmasına yardımcı olan brokerler
fiyatlama üzerinde de etkili olurlar. Broker, çok kişiye sigorta
poliçesi satarak riski dağıtıp poliçeyi ucuz hale getirebilir.
Brokerler, acentelik yapamaz, brokerlik dışında başka bir
ticari
faaliyetle
uğraşamazlar.
Brokerlik,
Hazine
Müsteşarlığından alınan brokerlik ruhsatı ile yapılır.Brokerler
yapmış oldukları aracılık faaliyeti nedeniyle sigorta brokeri ise
sigorta şirketlerinden, reasürans brokeri ise reasürans
şirketlerinden komisyon (brokeraj) alırlar.
a.

Broker Türleri

Sigorta ve Reasürans Brokerliği Yönetmeliği sigorta
brokerlerini, hayat sigorta brokeri ve hayat dışı sigorta brokeri
olmak üzere iki grupta toplamıştır.Ayrıca reasürans brokerleri de
vardır.
1)
Hayat Sigorta Brokeri. Hayat sigorta brokerliği
faaliyetinde bulunan kişidir. Hayat sigorta brokeri, hayat sigortası
yaptırmak isteyenleri temsil ederek sözleşmenin kurulmasından
önce gerekli hazırlık çalışmalarını yapar, şirket seçiminde tarafsız
ve bağımsız davranarak temsil edilen kişilerle sigorta şirketlerini
bir araya getirir, sözleşmenin yapılmasında, uygulanmasında ve
riziko gerçekleştiğinde tazminatın ödenmesinde yardımcı olur.
2)
Hayat Dışı Sigorta Brokeri. Hayat dışı sigorta
brokerliği faaliyetinde bulunan kişidir. Hayat dışı sigorta brokeri,
hayat dışı sigortalardan yaptırmak isteyenleri temsil ederek
sözleşmeden önce gerekli hazırlık çalışmalarını yapar, şirket
seçiminde tarafsız ve bağımsız davranarak temsil edilen kişilerle
sigorta şirketlerini bir araya getirir, sözleşmenin uygulanmasında
ve riziko gerçekleştiğinde tazminatın ödenmesinde yardımcı olur.
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3)
Reasürans Brokeri. Reasürans sözleşmelerinde
sigorta ortaklıklarını temsil ederek ve reasürans ortaklığının
seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranır. Sigorta
ortaklıkları ile reasürans ortaklıklarını bir araya getiren, reasürans
sözleşmelerinin akdinden önceki gerekli hazırlık çalışmalarını
yapan ve gerektiğinde bu anlaşmaların uygulanmasında özellikle
tazminatın ödenmesinde yardımcı olan, gerçek veya tüzel kişi
olarak tanımlanabilir.
4.6.4. Bireysel Emeklilik Aracıları
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu
ile uygulamaya giren bireysel emeklilik sisteminin işleyişinde,
Bireysel Emeklilik Aracıları önemli bir rol üstlenmektedir.
Bireysel emeklilik aracıları, bireysel emeklilik sisteminde bir
sözleşmeye dayanarak, daimi bir surette şirketlerin emeklilik
sözleşmelerine aracılık eden veya bunları şirket adına yapan
kişilerdir.
Bireysel emeklilik aracılığı bireysel emeklilik sisteminde
katılımcılara sunulan emeklilik planlarının tanıtımı, pazarlaması,
satışı ve bireysel emeklilik sistemine ilişkin diğer aracılık
hizmetlerini ifade eder. Bireysel emeklilik aracıları, hangi isim
altında olursa olsun herhangi bir emeklilik şirketine bağlı
olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak emeklilik şirketinin
emeklilik sözleşmelerine aracılık ederler. Bireysel emeklilik
aracıları, hiçbir şekilde giriş aidatı ve katkı payı tahsil edemezler,
sadece mevzuata, katılımcıların talimatına, mesleğin icaplarına,
iyi niyet kurallarına uygun hareket etmek ve katılımcıların hak ve
menfaatlerini korumak zorundadırlar. Bireysel emeklilik
aracıları, Hazine Müsteşarlığı bünyesinde tutulan Bireysel
Emeklilik Aracıları Siciline kaydolmak zorundadırlar. Bireysel
emeklilik aracılarında aranacak nitelik ve şartlar, kuruluşları,
faaliyetleri, yapamayacakları işler, sicile ilişkin işlemler,
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tutulacak defterlerle, vb. ilgili esas ve usuller Hazine
Müsteşarlığınca belirlenir.

4.7. Sigorta İşlemlerinin Yürütülmesinde
Yardımcı Olan Kişiler
Sigorta şirketlerinde, sigorta işlemlerinin sağlıklı
yürütülmesinde gerekli ve yardımcı kişiler arasında aktüerler ve
eksperler yer almaktadır.
4.7.1. Aktüerler
Aktüerler, risk ölçme ve yönetme konusunda uzman
oldukları için sigorta şirketlerine finansal sağlamlık açısından
büyük katkı sağlarlar.Aktüer kelimesinin aslı Latince “actuarius”
kelimesinden gelmektedir. Aktüer, basit olarak, istatistik ve
olasılık hesapları yoluyla sigorta rizikolarını ve primlerini
hesaplayarak sigorta sözleşmelerinin ilkelerini saptayan kişi
olarak tanımlanabilir. Aktüer, insan yaşamındaki doğum,
hastalık, işsizlik, kaza, emeklilik ve ölüm gibi öngörülemeyen
çeşitli durumların olasılığını hesaplamaktadır.
Aktüerler sigorta şirketleri yanında danışmanlık
şirketlerinde, yatırım, sağlık, risk yönetimi alanlarında, ticari
firmalarda, bankalar, borsa ve üniversitelerde, vb. çalışma imkanı
bulurlar. Bununla beraber aktüerlerin çoğu sigorta şirketlerinde
çalışmaktadır. Aktüerlik yapacak kişilerin nitelikleri, çalışma
usul ve esasları ile aktüerlik mesleğinin düzenlenmesine ilişkin
diğer hususlar yönetmeliklerle düzenlenmektedir.
Sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri yeterli sayıda
aktüerle çalışmak zorundadır. Hazine Müsteşarlığı’nca tutulan
Aktüerler Siciline kaydolmadan aktüerlik yapılamaz.
Aktüerler Yönetmeliğine göre, aktüer, sigortacılık tekniği
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ile buna ilişkin yatırım finansman ve demografi konularında
olasılık ve istatistik teorilerini uygulayarak yasal düzenlemelere
uygun prim, rezerv ve kar paylarını hesaplayarak, tarife ve teknik
esasları hazırlayan kişidir.
a.

Aktüer Türleri

Her sigorta ve reasürans şirketinde yeterli sayıda ve
Aktüerler Siciline kayıtlı aktüer bulunmaktadır. Ancak özellikleri
gereği sorumlu aktüerler ile yabancı aktüerlerden söz etmek
yararlı olacaktır.
1)

Sorumlu Aktüer

Hayat dalında faaliyet gösteren her sigorta şirketi,
Aktüerler Siciline kayıtlı aktüerlerden seçilmek şartıyla bir
sorumlu aktüer ile çalışmak zorundadır. Hayat dalında faaliyet
gösteren sigorta şirketinde birden fazla aktüer çalışıyorsa şirket
bunlardan birini sorumlu aktüer olarak Hazine Müsteşarlığına
bildirir. Sorumlu aktüerlerin, sigorta ve reasürans şirketlerinin,
T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu veya Bağ-Kur’un
aktüerya bölümlerinde toplam üç yıl süre ile mesleki uygulama
görmüş olması şarttır. Hatta Sigorta Denetleme Kurulu ve
Sigortacılık Genel Müdürlüğünde aktüerya bölümlerinde mesleki
faaliyetlerde üç yıllık sürede dikkate alınmaktadır. Şirket yönetim
kurulu, sorumlu aktüere gerekli her türlü bilgi ve belgeyi
vermekle yükümlüdür.
Sorumlu aktüerlerin görevleri şunlardır:
a) Yükümlülük
karşılama
yeterliliği
oranını
karşılayacak yeterli kaynakların var olup olmadığını araştırmak,
b) Şirketin mali bünyesini, sigorta sözleşmelerinden
doğan yükümlülüğünün sürekli olarak karşılanabilir durumda
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olup, olmaması açısından izlemek,
c) Hazine Müsteşarlığına
belgeleri onaylamak.

gönderilmesi

gereken

Aşağıdaki belgeler sorumlu aktüer tarafından onaylanarak
Müsteşarlığa gönderilir:

Hayat sigortaları, bir yıl ve daha uzun süreli sağlık
sigortaları, hayata ek ferdi kaza sigortalarına ilişkin tarife ve
talimatlar,

Matematik karşılıklar, kar payı teknik esasları,
formül ve cetveller,


Hesap özetleri ile ilgili finansal tablolar,


Sigortalılara dağıtılacak kar payını gösteren kar
dağıtım tabloları,

Portföy hareketleri ve matematik karşılık icmal
tabloları, hayat dalı kar zarar tabloları, hayat dalı yükümlülüğü
karşılama yeterliliği tabloları,


Müsteşarlıkça belirlenecek diğer belgeler.

Sorumlu aktüerler, onaya tabi işlemlerde hangi hesap
tahminlerini kullandıklarını, bir raporla şirket yönetimine
açıklamak zorundadırlar. Ayrıca sorumlu aktüer, kendisine düşen
görevleri yerine getirirken belgeleri onaylamayacağı veya sınırlı
olarak onaylayacağı kanısına varırsa bunu şirket yönetimine
yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.
2)

Yabancı Aktüerler

Türkiye’de aktüerlik yapacak yabancı aktüerlerin de
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Aktüerler Siciline kayıt olması gerekir. Aktüerler Siciline kayıt
olabilmesi için yabancı aktüerlerin şu nitelik ve şartları taşıması
gerekmektedir:
a)
Aktüerlik mesleğini resmen düzenlemiş olan
yabancı bir devletin uyruğundaki kişilerin kaşılıklılık şartı ile
kendi ülkelerinde en az üç yıl aktüerlik yapması,
b)
Türkiye’de sigorta ve reasürans şirketlerinde en az
bir yıl mesleki deneyim görmüş olması,
c)
Türkiye’de varsa aktüerliğe ilişkin bir mesleki
teşekküle üye olması.
4.7.2. Sigorta Eksperleri
Sigorta edilen rizikoların gerçekleşmesi sonucunda ortaya
çıkan kayıp ve hasarların miktarını, nedenlerini ve niteliklerini
tespit ile mutabakatlı kıymet, ön ekspertiz ve gözetim gibi
işlemleri mutad meslek halinde yapan kişilere sigorta eksperi
denir. Tariften de anlaşılacağı üzere eksperlerin görevleri,
incelenmesi istenilen kayıp ve hasarın neden ve niteliği ile
miktarını belirlemek, mutabakatlı kıymet ve ön ekspertiz
raporlarını hazırlamak, gözetim faaliyetlerinde bulunmaktır.
Sigorta eksperleri görevlerini tarafsız yapmak zorundadır. Eksper
tarafsızlığını şüpheye düşürecek önemli sebepler varsa ekspertiz
görevini kabul edemez. Sigorta şirketleri, sigorta aracıları ve
sigortalıların, eksperlerin sağlıklı ve tarafsız görev yapmalarına
yardımcı olması şarttır.
Sigorta eksperleri, acente ve brokerlerden farklı olarak
sigorta şirketlerinin prim üretimiyle ilgili değildir. Ancak
konusunda iyi yetişmiş bir eksper, vermiş olduğu yerinde ve adil
kararlarla hem sisteme güveni sağlar hem de sigortaya duyulan
güveni arttırır. Sigorta eksperleri tarafından düzenlenen raporlar,
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hukuki delil niteliğindedir. Yerinde, zamanında, doğru ve süratli
bir şekilde yapılan ekspertiz, sigorta şirketlerini çok büyük
masraflarla yapacağı reklamlardan daha fazla ses getirecektir.
Sigortacı da sağlam bir eksperlik kurumunun arkasında olduğunu
hissettiğinde daha fazla üretim için çalışacak, sigortalıya hasarı
çabuk, tarafsız ve doğru bir şekilde verecektir.
Sigorta eksperi, sigorta sözleşmesi öncesinde sigortalıyla
temasa geçerek mutabakatlı kıymet raporu, hasar durumunda
hasar raporu hazırlar. Sigortalı, acente, sigortacı arasında tarafsız
çalışarak sigorta şirketinin de sigortalının da haklarını
korumaktadır.
Sigorta eksperleri bu faaliyetlerine devam ettikleri sürede
esnaf veya tacir sıfatıyla zanaat ve başka bir ticari işle
uğraşamazlar. Sigorta eksperliği belgesi aşağıda belirtilen
dallarda ayrı ayrı verilir:
a)
sigortaları,

Yangın, mühendislik, muhtelif kaza, sorumluluk

b)

Nakliyat, emtia, tekne sigortaları,

c)

Motorlu kara taşıtlarına ilişkin kaza sigortaları,

d)

Tarım sigortaları,

e)
sigortalar.

Hazine

Müsteşarlığının

belirleyeceği

yeni
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sigortanın tanımını, önemini ve türlerini
öğrendik. Sigorta sözleşmesinin tarafları olan sigortacıyı,
sigortalı ile sigorta ettireni, lehtarı öğrendik.
Sigortanın iyi niyet prensibi, tazminat prensibi, yakın
sebep prensibi gibi temel prensiplerini tanıdıktan sonra sigorta
sözleşmesinin hazırlık dönemini, sigorta sözleşmesinin yazılı
şekli olan sigorta poliçesini öğrendik. Sigorta poliçelerinin
çeşitleri hakkında bilgi edindik. Sigorta poliçesi ne zaman başlar,
hangi nedenlerle son bulur açıkladık.
Ayrıca bu bölümde sigorta şirketlerinin temel işlevi olarak
kabul ettiğimiz primi toplamak ve sigortalının riskle karşılaşması
durumunda sigortalıya tazminat ödemekle ilgili ayrıntılı bilgiler
edindik. Tam sigorta, aşkın sigorta, eksik sigorta tanımlarını,
tazminat ödenmesi ile ilgili şartları öğrendik.
Sigorta şirketlerinin prim üretimini artırmak, müşterilerle
sağlıklı ilişkiler kurabilmek için aracı kurum olarak acenteleri ve
brokerları, bireysel emeklilik aracıları ile sigorta satışına aracılık
eden banka şubelerini kullandıklarını öğrendik. Aracı kurumların
özelliklerini tanıdık. Diğer taraftan sigorta işlemlerinin
yürütülmesinde yardımcı olan aktüerleri, eksperleri tanıdık,
aktüer ve eksper türlerini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)
Sigorta ile ilgili gerekli tüm bilgileri içeren Sigorta
Teklif Formunu kim hazırlar?
a)

Sigortacı

b)

Sigorta ettiren

c)

Sigortalı

d)

Sigortacılık Genel Müdürlüğü

2)
Sigorta edilen kıymetin günün piyasa koşullarına
göre uygun, geçerli değerine ne ad verilir?
a)

Sigorta bedeli

b)

Sigorta değeri

c)

Sigortacının ödeyeceği en yüksek değer

d)

Prim

3)
Sigorta şirketlerinin tarifelerini, riziko primlerini,
rezerv ve kar paylarını hesaplayan kişiye ne ad verilir?
a)

Eksper

b)

Broker

c)

Aktüer

d)

Acente
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4)
Belli bir sözleşmeye dayanarak belli bir yer ve
bölge içinde ve daimi olarak sigorta şirketlerinin nam ve hesabına
sigorta sözleşmelerine aracılık eden ve bunları sigorta şirketi
adına yapmayı meslek edinen kişiye ne ad verilir?
a)

Eksper

b)

Broker

c)

Aktüer

d)

Acente

5)

Hangisi hadise olarak isimlendirilir?

a)

Emeklilik

b)

Yangın

c)

Hırsızlık

d)

Kaza

6)

Hangisi kişi sigortaları arasında yer almaz?

a)

Hayat sigortası

b)

Hırsızlık sigortası

c)

Bireysel emeklilik sigortası

d)

Bireysel kaza sigortası
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7)
Sigorta poliçesi sözleşmeye bağlı olarak en geç
hangi sürede sigorta ettirene verilmek zorundadır?
a)

10 gün içerisinde

b)

15 gün içerisinde

c)

7 gün içerisinde

d)

24 saat içerisinde

8)
Sigorta şirketlerinin prim üretimini artıran aracılar
arasına hangisi girmez?
a)

Brokerler

b)

Acenteler

c)

Eksperler

d)

Bireysel emeklilik aracıları

9)
Kooperatif şirket ya da karşılıklı sigorta şirketi
biçiminde kurulan sigorta şirketlerinin en önemli özelliği
hangisidir?
a)
yönetilmesi

Şirketin sigortalılar tarafından kurulması ve

b)

Kuruluş sermayesinin fazla olması

c)

Belirli rizikoları karşılaması

d)

Kuruluşunun kanunlarla belirtilmiş olması
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10)
Prim tespitinde uyulması gerekli kurallar aşağıda
verilmiştir. Bu kurallardan hangisi yanlıştır?
a)

Prim adil olmalıdır

b)

Prim yeterli olmalıdır

c)
Prim ekonomik ölçülere göre kabul edilebilir
düzeyde olmalıdır
d)
Prim miktarından
yapılmamalı, fiyat sabit olmalıdır

hiçbir

şekilde

indirim

Cevaplar
1) a, 2) b, 3) c, 4) d, 5) a, 6) b, 7) b, 8) c, 9) a, 10) d
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5.SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ VE
SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Sosyal Güvenlik Sisteminin Tanımı, Önemi
5.2. Sosyal Güvenlik Sisteminin Amaçlarına Ulaşmada
Araçlar
5.3. Sosyal Güvenlik Sistemi İçinde Sağlık Sigortası
Uygulamaları
5.4. Sosyal Sağlık Sigortası ile Özel Sağlık Sigortasının
Karşılaştırılması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
a)

Sosyal güvenlik hakkı nedir?

b)
önemlidir?

Sosyal güvenlik ihtiyacının karşılanması niçin

c)
farkı nedir?

Sosyal yardım ve hizmetlerin sosyal sigortadan

d)

Sosyal sağlık sigortasında sigortacının amacı

nedir?
e)
Sosyal sağlık sigortasında prim tespiti sigorta
ettirenin isteğine mi bağlıdır?
f)
Özel sağlık sigortasına talebin artışı hangi
nedenlere bağlıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım
Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sosyal
Sosyal
güvenlik
güvenlik
sisteminin tanımı, ihtiyacının, sosyal
güvenlik
önemi
sisteminin önemi
hakkında
bilgi
edinmek.

Konunun
tekrarı ile sosyal
güvenlik sistemi
hakkında
bilgi
edinilir.

Sosyal
güvenlik
sisteminde
amaçlara ulaşmak
için
kullanılan
araçlar

Primli sosyal
güvenlik sistemi
ile primsiz sosyal
güvenlik
sistemini
ayırt
etmek,
sosyal
sigortaların
önemini anlamak.

Dersin
asıl
konusunu
oluşturan sağlık
sigortacılığını
genel bir yaklaşım
içinde
tanımak.
Ders tekrarı ile
beraber
sosyal
güvenlik konusu
araştırılabilir.

Sosyal
güvenlik
sistemi
içinde
sağlık
sigortası
uygulamaları

Sosyal
güvenliğin,
emeklilik, işsizlik
ve
sağlık
sigortaları içinde
sağlık sigortası

Sağlık
sigortasının
uygulaması,
konunun tekrarı
ile daha anlaşılır
hale gelebilir.
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uygulamasını
öğrenmek.
Sosyal sağlık
Sosyal sağlık
sigortası ile özel sigortası ile özel
sağlık sigortasının sağlık
sigortasının;
karşılaştırılması
sigortacı, sigorta
süresi
prim
tespiti,
sigorta
ilişkisinin
kaynağı,
açısından farkını
öğrenmek.

Sosyal sağlık
sigortası ile özel
sağlık
sigortası
karşılaştırması
ana
başlıklar
itibariyle tekrar
edilmelidir.
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Anahtar Kavramlar
Sosyal Güvenlik,
Sosyal Risk,
Primli Sosyal Güvenlik,
Sosyal Hizmet,
Sosyal Yardım,
Sağlık Sigortası,
Sosyal Sağlık Sigortası,
Özel Sağlık Sigortası.
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Giriş
Sosyal güvenlik bir sistem olup kapsamına aldığı riskler
karşılığında ekonomik güvence vermektedir. Sosyal güvenlik,
kişileri, aileleri ve toplumu tehdit eden risklerden koruyan çağdaş
toplumlarda yaşayan insanların geleceğe yönelik korkularını
ortadan kaldıran bir sosyal politika aracıdır. Sosyal güvenlik,
1944 yılından beri hemen her uygar ülkede yaygın bir şekilde
kullanılan bir terim ve aynı zamanda anayasalarda yer alan bir
sosyal devlet ilkesidir. Ülkeler arasında ekonomik, sosyal,
kültürel farklılıklar ve devlet politikalarında farklılık nedeniyle
sosyal güvenlik ülkeler arası farklıdır.
Sosyal güvenlik amaçlarına ulaşmada sosyal yardımlar ve
hizmetler, kısmen ya da tamamen devlet bütçesinden
sağlanmaktadır. Sosyal güvenliğin önemli bir aracı olan sosyal
sigortalar, sosyal güvenliğin ana kolu olarak adlandırılır. Sosyal
sigortaların ve özel sigortaların finansman kaynağını kısmen ya
da tamamen sigortalılardan alınan primler oluşturmaktadır.
Sosyal sigortalar ve özel sigortalar arasında kapsam, teminat,
süre, ürün çeşidi, sigortalı ve sigortacı, vb. bakımından
farklılıklar bulunmaktadır. Zorunlu bir nitelik taşıyan sosyal
sigortaların en önemli özelliği, ekonomik bakımdan geliri düşük
olan ve çalışan insanların geleceğini güvence altına almak,
zorunlu bir sigorta olması dolayısıyla sosyal güvenliğin
sağlanmasına yardımcı olmaktır.

170

5.1. Sosyal Güvenlik Sisteminin Tanımı,
Önemi
Sosyal güvenlik, ekonomik ve sosyal gelişmelerin zorunlu
kıldığı bir garanti sistemidir. Sosyal güvenlik, toplumun tüm
bireylerinin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak tarzda
bugünlerini ve yarınlarını güven altına almayı amaçlayan bir
sistem bütünüdür.
Sosyal güvenlik ihtiyacı, ilk insandan günümüze kadar her
insan ve her toplum için evrensel bir ihtiyaç olarak kendini
hissettirmiştir. Bir tanıma göre sosyal güvenlik, gelirleri ne olursa
olsun kişilere, belirli sosyal riskler karşısında ekonomik güvence
sağlama görevine sahip kurum ve kurumlar topluluğudur. Sosyal
güvenlik bir sistemdir ve kapsamına aldığı riskler karşılığında
ekonomik güvence vermektedir.
Sosyal güvenlik, herhangi bir sebeple kısmen ya da
tamamen çalışamaz duruma düşen ve bu nedenle gelir kaybına
uğrayan kişilere, insan onuruna yaraşır asgari bir hayat sürmeleri
için gelir sağlamaktadır. İş kazasına uğrayan veya hastalık
sebebiyle çalışma gücünün tamamını ya da bir kısmını
kaybedenleri iyileştirmek için sağlık yardımları yapmaktadır.
Ayrıca iş kazalarını önlemek için önlemler almakta, aile
yardımları yapmaktadır. Sosyal güvenlik, gelirlerin yeniden
dağıtılmasını da sağlayarak sosyal adaleti gerçekleştirmeye
çalışmaktadır.
Sosyal güvenlik kavram olarak ilk defa, 1935 tarihinde
Amerika Sosyal Güvenlik Kanununda yer almıştır. Sosyal
güvenlik, 1944 yılından beri hemen her uygar ülkede yaygın bir
şekilde kullanılan bir terim ve günümüz anayasalarında yer alan
önemli bir sosyal devlet ilkesidir. Sosyal güvenlik, halkın
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hâlihazır ve gelecekteki geçiminin güvence altına alınmasını
sağlayan bir tedbirler bütünüdür.
Sosyal güvenlik, mesleksel, fizyolojik ya da sosyoekonomik riskten ötürü geliri ya da kazancı sürekli ya da geçici
olarak kesilmiş kimselerin geçinme ve yaşama gereksinimlerini
karşılayan bir sistemdir. Bir diğer tanıma göre sosyal güvenlik
sebebi ne olursa olsun tehlikeye maruz kalarak muhtaç duruma
düşen kişilerin ve ailelerin, uğradıkları tehlikelerin zararından
kurtarılarak yaşadıkları toplum içinde diğer insanların yardımına
ihtiyaç duymadan, insan haysiyetine yaraşır bir hayat standardına
kavuşturulmasıdır.
Sosyal güvenlik; kişileri, aileleri ve toplumu tehdit eden
risklerden koruyan ve çağdaş toplamlarda yaşayan insanların
geleceğe yönelik korkularını ortadan kaldıran bir sosyal politika
aracıdır. Sosyal güvenlik, insanlar için en temel ihtiyaçlardan
birisidir. Evrensel bir ilkeye dönüşen ve çağdaş uygarlığın
simgesi olan sosyal güvenlik, bugünlerden yarınlara yaşamın her
safhasında karşılaşılabilecek sosyal risklere karşı asgari düzeyde
de olsa güvence sağlamak amacındadır.
Sosyal güvenlik hem kişiler hem toplum için karşılanması
gereken önemli bir sosyal ihtiyaçtır. Uluslararası Çalışma Örgütü
(ILO), 102 sayılı ve 1952 tarihli “Sosyal Güvenliğin Asgari
Normları Antlaşması” nda, sosyal güvenliğin dokuz temel dalını
tespit etmiştir. Bunlar; hastalık, analık, iş kazası ve meslek
hastalıkları, sakatlık, yaşlılık, ölüm, işsizlik, nakdi yardımlar ve
aile yardımlarıdır. Ülkeler, ekonomik, sosyal veya kültürel
geleneklerine göre bu sayılan riskleri hatta daha fazlasını
karşılamayı amaçlamaktadırlar. Örneğin, Yeni Zelanda dokuz
riskin yanı sıra doğa risklerini de sosyal güvenlik sistemi içine
almıştır.
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Sosyal güvenlik bir ülke halkının bugününü ve yarınını
güven altına almayı amaçlayan, ülkedeki tüm insanları ve çalışma
yaşamını etkileyen bir sistemdir. Ülkeler arasında kültürel
farklılıklar, ekonomik ve sosyal gelişme düzeyinde farklılıklar ve
devlet politikalarının farklılığı nedeniyle sosyal güvenlik ülkeler
arası farklılık göstermektedir. Sosyal güvenlik sistemi devletçe
düzenlenmektedir.
Sosyal güvenlik sisteminin sağladığı yararları şöyle
sıralayabiliriz:
a)
engeller,

Sosyal risklerin yol açacağı gelir kayıplarını

b)
Kişilere uğrayacağı tehlikelere göre kendisine
sağlanacak koruma miktarını ve süresini önceden bildirir,
c)
Kişilere, karşılaştığı riskin vereceği zarara karşı
çalışma gücü kazandırır, çalıştığı sürece elde ettiği yaşam
standardının devamını sağlar,
d)

Ülkedeki tüm kişileri kapsamına alır,

e)
Sosyo-ekonomik işlevi nedeniyle toplum ve ülke
için önemlidir.
Sosyal güvenlik kişilere çalıştığı sürece elde ettiği yaşam
standardının devamını sağladığı için kişiler yarınlarından endişe
duymazlar. Tehlikeye uğrasalar bile sistemin kendisini
koruyacağını ve koruma süresini bilirler. Kişilerin gelecekte
karşılaşabilecekleri gelir kaybı, sağlık kaybı, iş kaybı, vb. gibi
kayıplar sonrasında kendisine sunulan imkânları bilmesi onun
üretimde faaliyetini artırır, güven ve huzur içinde yaşamını
sürdürmesine yardımcı olur.
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Sosyal güvenlik sisteminde toplanan primler ise hem
güvence sağlama hem de oluşan fonlarla ekonomide kaynak
yaratma yönünden olumlu bir etkiye sahiptir.

5.2. Sosyal Güvenlik Sisteminin Amaçlarına
Ulaşmada Araçlar
Sosyal güvenlik amaçlarına ulaşmada iki ana araç vardır.
Bunlardan birincisi sosyal yardımlar ve hizmetler, ikincisi de
sosyal sigortalardır.
a) Sosyal yardımlar ve hizmetler, yardımı görecek kişinin
herhangi bir katkısı olmaksızın kısmen ya da tamamen devlet
bütçesinden sağlanır. Parasal ödeme şeklinde gerçekleştirilen
sosyal yardımlar, başlangıçta sadece fakirlere uygulanırken daha
sonra maddi ve moral gereksinim içinde bulunanları da
kapsamına almıştır. Örnek: 65 yaş üstünde düzenli geliri
olmayanlara verilen aylıklar, özürlülere verilen aylıklar. Sosyal
hizmetler ise kişilerin insana yaraşır bir şekilde yaşamalarını
sağlamak için gıda, konut, sağlık, eğitim, çocuk bakımı, hasta ve
yaşlı bakımı vb. gibi konularda verilen hizmetleri içermektedir.
Örnek: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu. Sosyal
yardımlar ve hizmetler nüfusun bütününe hizmet etmektedir.
İnsanların sefalete düşmesini önlemeye çalışan sosyal yardımlar
ve hizmetlerin finansmanını, doğrudan devlet karşılamaktadır.
b) Uygulamada sosyal sigortalar, sosyal hizmetler ve
yardımlara göre daha ağırlıklı olup sosyal güvenliğin ana kolu
olarak adlandırılır. Sosyal sigortalar, özel sigortalarla birlikte
primli sosyal güvenlik sistemini oluşturmaktadır. Sosyal
sigortalarla özel sigortaların ortak özelliği finansman kaynağının
kısmen ya da tamamen sigortalılardan alınan primlerden
oluşmasıdır. Ancak gerek sigortalılık süresi gerekse sigortalıların
hak ve ödevleri, sosyal sigorta ile özel sigortalarda farklılık
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göstermektedir. Sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı nitelikte
olan özel sigortaların faaliyetleri de giderek artış göstermektedir.
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5.2.1. Sosyal Sigortalar
Sosyal sigortalar, sigortadan yararlanacakların maddi katkısıyla işlemektedir. Bu maddi
katkıya prim adı verildiği için sosyal sigortalara primli sosyal güvenlik sistemi adı da
verilmektedir.
Sosyal sigortalar başlangıçta yalnız az gelirli işçileri kapsamına alırken daha sonra işçi
sözcüğünün anlamının geliştirilmesiyle sigortalı sayısı giderek artmıştır. Sosyal sigortalara giriş
zorunludur. Sosyal sigortaya giriş zorunluluğu az gelirli çalışanların sigortaya katılımını
sağlamak içindir. Sigortalı sayısı ne kadar fazla olursa riskler o kadar fazla dağılacak,
sigortaların, sigortalı üzerinde yükü azalacaktır.
Sosyal sigorta, bir toplumun veya grubun, karşılaşabileceği risklere karşı, karşılıklı
yardımlaşma ilkesiyle zararlarının telafisini ifade etmektedir. Sosyal sigorta mesleki, fizyolojik
ve sosyo-ekonomik risklerden dolayı geliri ve kazancı azalmış olan kişilerin geçinme ve
yaşama ihtiyaçlarını karşılayan, devlet güvencesine dayalı bir sigorta sistemidir. Bir başka
tanıma göre sosyal sigorta, ekonomik bakımdan zayıf ve çalışan insanların işgücünü korumak
ve geleceğini güvence altına almak ve böylece toplum hayatında sosyal güvenliği sağlamak
amacıyla kurulan teşkilatlı bir zorunlu sigortadır.
Sosyal sigortaların belirgin özellikleri şunlardır:
a)

Sosyal sigortaların kaynağını, kapsamını, kanun belirler.

b)
Sosyal sigortadan yararlanabilmek için sigortalının belli bir statüyü kazanmış
olması gerekir. Örnek, kamu çalışanı olmak, işçi niteliğini kazanmış olmak, vb.
c)
Sosyal sigortalar zorunlu bir nitelik taşır. Sigortalı, iradesi dışında sigortaya tabi
olmakta dolayısıyla sigortacıyı seçme, sigorta sözleşmesinin içeriğini tespit etme serbestîsi
bulunmamaktadır.
d)
Sosyal sigortalarda, sigortalının veya işverenin ödeyeceği prim ile sigortalıya
sağlanacak menfaatler, kişilerin özel durumlarına ve iradelerine göre şekillenmez. Diğer bir
ifadeyle sosyal sigortalarda, önceden belirlenmiş esaslara göre primler toplanır ve aynı şartlarda
aynı ödemeler gerçekleştirilir.
e)
Sosyal sigortalarda güvence altına alınan risklerin gerçekleşme olasılığını
aktüeryal hesaplara göre tayin etmek zordur. Sosyal sigorta riskleri, sınırlı ekonomik varlığa
sahip olan sosyal sınıfları tehdit eden; hastalık, işsizlik, meslek hastalığı, iş kazası, ölüm,
yaşlılık, analık ve sakatlık gibi risklerdir.
f)
Sosyal sigortalar, ülkemizde kanunla kurulmuş bulunan T.C. Emekli Sandığı,
Sosyal Sigortalar Kurumu, BAĞ-KUR tarafından yapılmaktadır. Halen Sosyal Güvenlik
Kurumu adı altında toplanan bu kuruluşlar, devlet adına sosyal güvenliği sağlamaktadır. Diğer
bir ifadeyle sosyal sigortalar devletçe örgütlenmekte, devlet, sigortacı konumunda
bulunmaktadır.
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g)
Sosyal sigorta, sigortalılar arasında yeniden gelir dağılımını sağlayarak sosyal
dengenin sağlanmasına yardımcı olmaktadır. Gelire göre prim alınması nedeniyle az geliri
olanlar, az prim verse de karşılaşılan risklere karşı geliri fazla olanlarla aynı güvenceyi almış
olmaktadır.
h)
Sosyal sigortalarda, sigorta süresi devamlıdır. Sigortalının sigortadan
vazgeçmesi sigortalı olduğu sürece mümkün değildir.
5.2.2. Özel Sigortalar
Özel sigortalar, başlıca emeklilik, sağlık, kaza, nakliyat ve hayat sigorta dallarında
sosyal güvenlik garantisi sağlamaktadırlar. Özel sigortaların sosyal sigortalardan en önemli
farkı zorunlu olmayışıdır. Özel sigortalar, kişisel gönüllülük üzerine karşılıklı sözleşme esasına
dayanarak kişileri kapsamına almaktadır. Herhangi bir sosyal güvenlik kapsamında bulunanlar
için özel sigortalar, ek sosyal güvenlik kurumu olma özelliği taşımakta, sosyal sigortalarla
sağlanan güvencenin üstünde bir güvenceye kavuşma imkânı vermektedirler.
Özel sigortalar, sosyal sigortaları tamamlayıcı faaliyet göstermektedir. Sosyal
güvenliğin sağlanmasına yardımcı olan özel sigortalar, kendi kendine yardım fikrine
dayanmaktadır. Özel sigortalarda sigorta konusu ekonomik nitelikte ve para ile ölçülebilen
çıkarlardır.
Özel sigortaların özellikleri şunlardır:
a)
Özel sigortalar, sözleşme esasına dayanır. Taraflar sözleşmenin içeriğini
istedikleri gibi tespit ederler. Sigorta kapsamını, sigorta sözleşmesi belirler. Özel sigorta için
kişinin iradesini kullanması yeterlidir. Özel sigortaya tabi olmak için sigortalının belli bir
statüyü kazanmasına gerek yoktur. Özel sigorta herkese açıktır.
b)
Özel sigortalarda, sigorta ettiren, istediği sigortacıyı seçerek sigorta sözleşmesini
yapar, sigortacı ile birlikte sigorta sözleşmesinin içeriğini belirler. Dolayısıyla özel sigorta
isteğe bağlıdır.
c)
Özel sigortalarda prim oranı, tehlike derecesine göre belirlenir. Özel sigorta
dolayısıyla ödenecek prim miktarı ve güvence kapsamı sigorta ettirenin isteğine göre tespit
edilir.
d)
Özel sigortalara konu olan riskler, kişinin mal varlığına, canına ilişkin risklerdir.
Özellikle mal varlığına yönelik sigortalarda, riskin gerçekleşme olasılığı kolay
hesaplanmaktadır.
e)
Özel sigortalar, ilgili kanunlara göre kurulmuş olan özel sigorta şirketlerince
yapılır. Özel sigorta şirketleri, sigorta hizmetini verirken kar amacını da göz önünde
tutmaktadır. Toplam prim ile toplam tazminat arasındaki pozitif fark, şirket karını
oluşturmaktadır.
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f)
Özel sigortalarda, sigortalının çıkarları gözetilir. Ülke geneli açısından önem
taşıyan sosyal fayda ya da kamu çıkarları öncelik taşımaz.
g)
Özel sigortalarda, sigorta süresi belirlidir. Hayat sigortaları haricinde pek çok
sigorta için süre genellikle bir yıl ya da bir yıldan az bir süredir. Örneğin, yangın, hırsızlık
sigortalarında bir yıl iken, seyahat sigortalarında üç gün, bir ay, vb. gibi süreler söz konusu
olabilmektedir.

5.3. Sosyal Güvenlik Sistemi İçinde Sağlık Sigortası Uygulamaları
Sosyal güvenlik sisteminin emeklilik, sağlık ve işsizlik olmak üzere üçayağı vardır.
Emekliliğin içerisinde, yaşlılık, malullük ve ölüm riskleri yer alırken sağlığın içinde iş kazaları,
meslek hastalıkları ve hastalık riskleri yer almaktadır. Hastalanan kişinin tedavi görerek
sağlığına kavuşturulması, bir yönü ile sağlık hakkının diğer yönü ile sosyal güvenliğin
kapsamındadır. Sosyal güvenlik hakkı, kişinin sağlık hakkına daha kolay ve daha az etkilenerek
iyileşme olanağına kavuşması yönünden katkı sağlamaktadır. İşsizlik ise başlı başına bir risktir.
Devlet vatandaşlarını bu risklere karşı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 22. maddesi ve
Avrupa Sosyal Şartı’nın 12. maddesi ve ILO Sözleşmesi gereğince korumakla yükümlüdür.
Hastalık sosyal güvenliğin karşıladığı risklerden birisidir. Hastalık riski, kişilerin
gelirlerinin azalması hatta kesilmesi yanında gider artışına neden olmaktadır. Hastalanan
kişinin iyileşebilmesi için teşhis, tedavi, ilaç, vb. gibi sağlık hizmetleri, giderleri artırmaktadır.
İşte sosyal güvenlik insanlara hastalık gibi gerçekleşmesi olası olan fakat ne zaman
gerçekleşeceği ve ne gibi zararlara neden olacağı bilinmeyen risklere karşı teminat
sağlamaktadır. Bu teminat gelirin kesilmesini, azalmasını veya gider artışını kapsamaktadır,
Sağlığın devam ettirilmesi ise sağlık hakkının alanı içerisine girmektedir.
Sağlık sigortası, hasta olan kişilere yardım etmek şeklinde ortaya çıkmıştır. Sosyal
sigortalar içinde sağlık sigortası, tarih içinde sosyal sigortaların ilk ve başlıca kolu olmuştur.
Çünkü her insan her yaşta hastalık tehlikesi ile karşılaşmaktadır. Sağlık sigortası, sigortalının
kendisi, eşi ve çocuklarının tedavi masraflarını ve ailesinin geçimini sağlamaktadır. Sağlık
sigortasının karşılığı para olabildiği gibi hizmet de olabilir. Örneğin, protez, tahlil, muayene,
röntgen, ilaç, ameliyat parasının karşılanması veya tıbbi bakım yapılması vb. gibi.
Birçok ülke, ülke sınırı içinde yaşayan herkese, hastalık durumunda her türlü sağlık
bakımını sağlamaktadır. Ancak sağlık sigortasının nüfus bakımından kapsamı, ülkelerin
ekonomik durumuna bağlıdır. Tıbbi bakım ve tedavi garantisini bütün ülke nüfusuna sağlayan
ülkelere; Japonya, İsviçre, İngiltere, Avustralya, vb. gibi ülkeleri örnek verebiliriz Ancak, tarım
kesiminde çalışanları sağlık sigortası kapsamına almayan az gelişmiş ülkeler de bulunmaktadır.
5.3.1. Sosyal Sağlık Sigortası
Ülkemizde 5510 sayılı Kanunla düzenlenen yeni sosyal güvenlik mevzuatı olan Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası
bakımından kişileri güvence altına almaktır. Ayrıca Kanun; norm birliğini sağlamak üzere bu
sigortalardan yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları bu haklardan yararlanma şartları ile
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finansman yöntemlerini belirlemekte, sosyal sigortaların ve genel sağlık sigortasının işleyişi ile
ilgili usul ve esasları düzenlemektedir.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu genel olarak 01.10.2008 tarihinde
yürürlüğe girmiş ancak Kanunun bazı maddeleri değişikliğe uğramıştır.
Ülkemizde 5510 sayılı Kanun ile;
a)

Eski mevzuatta SSK’ya tabi olanlar 4.maddenin (a) bendi kapsamında,

b)

Eski mevzuatla BAĞ-KUR’a tabi sigortalılar 4.maddenin (b) bendi kapsamında,

c)
Eski mevzuatta Emekli Sandığına tabi iştirakçiler 4.maddenin (c) bendi
kapsamında sigortalı sayılmışlardır.
Kanun sosyal sigortaları kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına ayırmıştır. Kısa vadeli
sigorta kolları içinde iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kolları yer alırken,
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası uzun vadeli sigorta kolları içinde yer almıştır.
Genel sağlık sigortası, kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile
karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanı sağlayan sigortadır. Genel olarak
toplumun tümünü kapsayan genel sağlık sigortası, aynı zamanda sosyal sağlık sigortasıdır.
5.3.2. Özel Sağlık Sigortası
Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çoğunda, sosyal güvenlik alanında
yapılan reform çalışmalarının önemli bir bölümünde, sosyal güvenlik sisteminin özel
programlarla desteklenmesi öngörülmektedir. Sosyal güvenlik sistemleri çok sayıda kişiye belli
sayıda risklere karşı asgari güvence sağladığından daha fazlasının tarafların isteğine uygun
olarak özel sistemden karşılanması, sosyal güvenlik sistemini rahatlatacaktır. Özel sigorta
şirketleri uygulayacakları ek sigorta programları ile çalışma hayatında bazı riskleri
sigortalayacak böylelikle hem sosyal sigorta kuruluşlarının yükü hafifleyecek hem de
sigortalılar arzulanan kalite ve ölçüde hizmetten yararlanacaktır.
Gelişmiş ülkelerin çoğunda (ABD, Japonya, Avustralya, Kanada, İtalya, İsviçre, vb.)
özel sigorta sistemi, sosyal sigorta sistemine bir alternatif olarak değil bu sisteme ek ve gönüllü
bir sigorta olarak düşünülmektedir. Özellikle ABD’de son derece yaygın bir uygulama alanı
bulan özel sağlık sigortaları sağlık sorununa da önemli bir çözüm getirmiştir.
Sağlık sigortasında özel sigorta kuruluşlarının en büyük sıkıntısı, sağlık sigortalarının
pahalı olması ve insan yaşamıyla ilgili bu sigortanın tarifesinin hazırlanma zorluğudur.
Gelişmekte olan ülkelerde kişi başına gelirin düşük fakat sağlık sigortası priminin yüksek
olması sigorta talebinin istenilen seviyeye çıkmasını engellemektedir. Üstelik bu ülkelerde
istatistik verilerin zamanında ve doğru bir şekilde elde edilememesi sağlık sigortasının
tarifesinin hesaplanmasında zorluk çıkarmaktadır. Kaldı ki özel sağlık sigortası sahibi olan
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kişiler sağlık hizmeti veren hastane, hekim, laboratuvar, yatak, sağlık personeli, vb. gibi alt yapı
yetersizliğinden dolayı arzu ettikleri sağlık hizmetine kavuşamamaktadırlar.
Özel sağlık sigortaları, ülkenin ekonomik gelişme seviyesi arttıkça ülkede daha fazla
kabul görüp yaygınlaşmaktadır. Bilindiği üzere sosyal sigortalardan yararlanabilmek için
sigortalının belli bir statüyü kazanmış olması yeterlidir. Örneğin, Sosyal Sigortalar
Kurumu’nun sağladığı güvenceden yararlanabilmek için işçi niteliğinin kazanılmış olması
gereklidir. Buna karşın özel sigortalara tabi olma keyfiyeti hiçbir statünün sonucu değildir. Bu
tamamen bağımsız bir biçimde kişinin iradesinden doğmaktadır. Ülkemizde 1991 yılından
itibaren yaygınlaşmaya başlayan özel sağlık sigortasından yararlanabilmek için kişinin kendi
iradesine bağlı kalarak özel sağlık sigortası sözleşmesini yapması gerekir. İşte kişinin özel
sağlık sigortasını yaptırmakta mecbur olmayışı, tam bir irade serbestisine sahip olması
nedeniyle özel sağlık sigortasına talebin artması ancak; kişinin gelir seviyesinin yüksekliğine,
sigorta bilincine sahip olmasına, sosyal sigortaların vermiş olduğu sağlık yardımlarından
memnuniyetsizliğine, vb. bağlı olmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde özellikle kişi başına
gelirin düşüklüğü, eğitim düzeyinin yetersizliği, vb. özel sağlık sigortasına talebi
düşürmektedir.

5.4. Sosyal
Karşılaştırılması

Sağlık

Sigortası

ile

Özel

Sağlık

Sigortasının

Özel sağlık sigortaları ile sosyal sağlık sigortaları; kapsam, ürün çeşidi, teminat, süre,
sigorta sözleşmesi, sigortalı ve sigortacı, vb. bakımından farklılık göstermektedir. Bu
farklılıkları şöyle sıralayabiliriz:
a) Sosyal sağlık sigortasında sigortalı-sigortacı ilişkisinin kaynağını, Kanun
oluştururken, özel sağlık sigortalarında sigortalı/sigorta ettiren ile sigortacı arasında
gerçekleştirilen sigorta sözleşmesi oluşturmaktadır.
b) Sosyal sağlık sigortasından yararlanabilmek için sigortalının belli bir statüyü
kazanmış olması (işçi, memur, serbest çalışan, vb.), bunun dışında kalıyorsa belli
şartları taşıdığının devlet kurumlarınca tespitinin yapılması gerekmektedir. Özel
sağlık sigortası için hiçbir statü gerekmez. Kişilerin yaş, cinsiyet, statü gibi
özelliklerinin fazla dikkate alınmadığı özel sağlık sigortaları herkese açıktır.
c) Sosyal sağlık sigortası, zorunlu nitelik taşımakta sigortalının, sigortacıyı seçme,
sigorta sözleşmesinin içeriğini tespit etme özgürlüğü bulunmamaktadır. Özel sağlık
sigortalarında ise sigortalı ya da sigorta ettiren yaptığı araştırma sonucu istediği
sigortacıyı seçebilir, sigorta sözleşmesinin içeriğini istediği gibi tespit edebilir.
d) Sosyal sağlık sigortasında primler ve sigortalıya ve yakınlarına sağlanacak
menfaatler, yetkili kurum tarafından belirlenmekte aynı şartları sağlayan kişilerden
aynı prim toplanmakta ve ödemeler de aynı olmaktadır. Oysa özel sağlık
sigortalarında prim ve güvence kapsamı sigortalı ya da sigorta ettirenin isteğine
bağlı olarak tespit edilir.
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e) Sosyal sağlık sigorta hizmetini devlet sunmaktadır. Dolayısıyla sosyal sağlık
sigortalarında, devlet sigortacı konumunda iken özel sağlık sigortalarında sigortacı,
özel sigorta şirketleridir.
f) Sosyal sağlık sigortasında riskin gerçekleşme olasılığını tespit etmek zordur. Özel
sigorta şirketleri, hayat dışı sigortalarda riski kolayca tespit edebilirler. Uzun vadeli
hayat sigortalarında ise sigortalıya önceden tespit edilen meblağ ödemesi
gerçekleştirileceği için ve riski tayin etmede aktüerlerin devamlı yardımlarını
aldıkları için risk tayini sosyal sağlık sigortasına göre kolaydır.
g) Sosyal sağlık sigortasında önemli olan toplum sağlığını korumak, iyileştirmek ve
gerektiğinde tedavisini sağlamaktır. Sağlıklı toplum, ekonomik ve sosyal gelişme
için önemlidir. Özel sağlık sigortasında ise bireysel çıkarlar söz konusudur.
Sigortalının çıkarları önemlidir.
h) Sosyal sağlık sigortasında amaç kamu hizmeti olarak sağlık hizmeti sunmaktır.
Devlet, Anayasanın 56.maddesine göre, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı
içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak,
işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet
vermesini düzenler. Devlet bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal
kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir. Dolayısıyla sağlık
önemli bir kamu hizmetidir. Devlet bu görevi kar elde etme düşüncesiyle yapamaz.
Sadece eldeki kaynakların ekonomik ve verimli kullanılmasına özen gösterir. Özel
sağlık sigortasında özel sigorta şirketlerinin amacı kar elde etmektir.
i) Sosyal sağlık sigortasında sigorta süresi devamlıdır. Sigorta sözleşmesinin
yenilenmesi söz konusu değildir. Oysa özel sağlık sigortasında sigorta süresi
genellikle bir yıldır. Hatta bir yıldan daha az sürelerde de yapılabilir. Örnek; üç gün,
bir hafta, bir ay, üç ay, altı ay, bir yıl vb.
j) Sosyal sağlık sigortasında sigorta konusu, toplum sağlığını korumak, toplumun tüm
sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmak, sağlık hizmetlerini iyileştirmektir.
Özel sağlık sigortasında ise sigorta konusu, ekonomik nitelikte ve para ile
ölçülebilen çıkarlardır.
k) Özel sağlık sigortalarında prim; enflasyon oranı, teminat kapsamı, muafiyet ve
indirimler, vb. nedeniyle her yıl değişirken sosyal sağlık sigortasında prim oranı çok
kere sabit olup, sadece gelir miktarına bağlı olarak değişmektedir.
l) Gözetim ve denetim bakımından da özel sağlık sigortaları ile sosyal sağlık
sigortaları farklı kurumlara bağlıdır. Sosyal sağlık sigortasında işlemler Sosyal
Güvenlik Kurumu Başkanlığı bünyesinde yer alan Genel Sağlık Sigortası Genel
Müdürlüğünce yürütülmekte denetimi, aynı kurumda yer alan Sosyal Güvenlik
Kurumu Rehberlik ve Teftiş Daire Başkanlığı sürdürmektedir. Oysa özel sağlık
sigortalarında Hazine Müsteşarlığı bünyesinde yer alan Sigortacılık Genel
Müdürlüğü ile Sigorta denetleme Kurulu bu görevleri üstlenmektedir.
m) Özel sağlık sigortasında 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu, sigorta hukuku hükümleri geçerli iken sosyal sağlık sigortasında 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası hükümleri etkilidir.
n) Özel sağlık sigortalarında sözleşme serbestisi çerçevesinde rizikonun tartılması ve
seçim yapma olasılığı varken sosyal sağlık sigortalarında risk seçme şansı yoktur.
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Özel sağlık sigortalarında sigorta fiyatını belirleyen en önemli faktör risk
yönetimidir. Özel sağlık sigortası risk yönetiminde; yaş, cinsiyet, kişinin geçmiş ve
şimdiki sağlık durumu, iş hayatı, yaşam tarzı, meslek, hobiler ve alışkanlıklarını
dikkate almaktadır.
o) Özel sağlık sigortalarında, hastanın hekim ve tedavi seçimi yapma hakkı varken ve
sübjektif rizikolara göre fiyat belirlenirken sosyal sağlık sigortalarında bu imkânlar
yoktur.
p) Sosyal sağlık sigortası, sağlık teminatı için önemlidir. Kişiler açısından maliyeti
düşük fakat alınan hizmet kapsamı geniştir. Özel sağlık sigortalarına talep, kısa
süreli ve yüksek maliyetli olduğu için hizmet kapsamı daha dardır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Bu bölümde sosyal güvenliğin ekonomik ve sosyal gelişmelerin zorunlu kıldığı bir
garanti sistemi olduğunu, gelirleri ne olursa olsun kişilere belirli sosyal riskler karşılığında
ekonomik güvence sağladığını öğrendik. Sosyal güvenlik sisteminin tanımını, önemini ve
sağladığı yararları öğrendik. Sosyal güvenlik sisteminin amaçlarına ulaşmada iki araç olduğunu
ve bu araçlardan sosyal sigortaların, sosyal hizmetler ve yardımlara göre daha ağırlıklı
olduğunu öğrendik. Sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı nitelikte olan özel sigortaların
faaliyetlerinin giderek arttığını öğrendik. Sosyal güvenlik sistemi içinde sağlık sigortası
uygulamalarından söz edttikten sonra sosyal sağlık sigortası ile özel sağlık sigortasının
farklılıklarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)
Sosyal güvenliğin hemen her uygar ülkede yaygın bir terim olarak kullanılması
hangi yıldan başlar?
a)

1935

b)

1944

c)

1952

d)

1974

2)

Sosyal güvenliğin sağladığı yararlar arasına hangisi girmez?

a)

Sosyal risklerin yol açacağı gelir kayıplarını engeller.

b)

Ülkede tüm çalışanları kapsamına alır.

c)

Kişilere, çalıştığı sürece elde ettiği yaşam standardının devamını sağlar.

d)

Kişilere karşılaştığı riskin vereceği zarara karşı çalışma gücü kazandırır.

3)
Ülkemizde 65 yaş üstünde düzenli geliri olmayanlara verilen aylıklar hangi
isimle anılır?
a)

Sosyal yardım

b)

Sosyal hizmet

c)

Sosyal sigorta

d)

Yaşlı bakım hizmeti

4)
Ülkemizde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa
göre 4/b kapsamında yer alan sigortalılar kimlerdir?
a)

SSK’ya tabi olanlar

b)

Emekli Sandığı’na tabi olanlar

c)

Yeşilkartlılar

d)

Bağ-Kur’lular

5)

Hangisi sosyal sağlık sigortasının özelliği değildir?

a)

Sosyal sağlık sigortasında sigortacı devlettir.
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b)

Sosyal sağlık sigortasında amaç kamu hizmeti olarak sağlık hizmeti sunmaktır

c)
Sosyal sağlık sigortasında sigortalının sigortacıyı seçme, sözleşme içeriğini
tespit etme özgürlüğü yoktur.
d)
Sosyal sağlık sigortasında sigortalı-sigortacı ilişkisinin kaynağını sosyal
güvenlik sistemi oluşturmaktadır.
6)

Hangisi özel sağlık sigortasının özelliği değildir?

a)

Özel sağlık sigortasında bireysel çıkarlar söz konusudur.

b)

Özel sağlık sigortasında sigortacı, özel sigorta şirketleridir.

c)
Özel sağlık sigortalarında talep kısa süreli ve yüksek maliyetli olduğu için
hizmet kapsamı daha geniştir.
d)
Özel sağlık sigortasında sigorta konusu ekonomik nitelikte ve para ile
ölçülebilen çıkarlardır.
7)

Hangisi özel sağlık sigortasının özelliğidir?

a)

Sigorta fiyatını belirleyen en önemli faktör risk yönetimidir.

b)

Prim oranı çok kere sabit olup sadece gelir miktarına bağlı olarak değişir.

c)
Önemli olan toplum sağlığını korumak, iyileştirmek ve gerektiğinde tedavisini
sağlamaktır.
d)

Sigorta sözleşmesinin içeriğini tespit etme özgürlüğü bulunmamaktadır.

8)
Özel sağlık sigortalarına talebin artması için gelişmekte olan ülkelerde öncelikle
hangisi gereklidir?
a)

Kişi başına gelirin artması

b)

Eğitim düzeyinin yükselmesi

c)

Sigorta bilincinin artması

d)

Sosyal sağlık sigortası ile alınan sağlık yardımından memnuniyetin azalması
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9)

Hangisi sosyal sağlık sigortasının konusu içinde değildir?

a)

Toplum sağlığını korumak

b)

Sigortalıların çıkarlarına önem vermek

c)

Sağlık hizmetlerine ulaşımı kolaylaştırmak

d)

Sağlık hizmetlerini iyileştirmek

10)

Özel sağlık sigortaları için aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

a)

Özel sağlık sigortası için hiçbir statü gerekmez.

b)

Özel sağlık sigortasında sigortacı özel sigorta şirketleridir

c)
değişir.
d)

Özel sağlık sigortasında prim oranı sabit olup sadece gelir miktarına bağlı olarak
Özel sağlık sigortalarında hizmet kapsamı dardır.

Cevaplar
1) b, 2) b, 3) a, 4) d, 5) d, 6) c, 7) a, 8) a, 9) b, 10) c
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6. TÜRKİYE’DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE SAĞLIK
SİGORTASI UYGULAMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminde Sağlık Sigortası Uygulamasının Gelişimi
6.2. Sosyal Güvenlik Reformu Sonrasında Sağlık Sigortası Uygulamaları
6.3. Sosyal Güvenlik Kurumları ve Sağlık Sigortası
6.4. Sosyal Güvenlik Kurumlarınca Verilen Sağlık Sigortası Yardımları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
a)
Sosyal Güvenlik Kurumu altında birleştirilen sosyal sigorta kuruluşlarının
isimlerini biliyor musunuz?
b)
İş kazası ve meslek hastalıkları, analık, hastalık sigortası uzun vadeli sigorta
kolları mıdır?
c)
Vakıf statüsünde sosyal
bulunmaktadır?

sigorta sandıklarının kapsamında kimler

191

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Türkiye’de
sosyal
Türkiye’de sosyal
Konu tekrarı ile
güvenlik sisteminde sağlık güvenlik sistemini tanımak, sağlık sigortası uygulaması
sağlık sigortası gelişimini ve öğrenilecektir.
sigortası uygulaması
bu konuda uygulamaları
öğrenmek
Konu

Kazanım

Sosyal
güvenlik
Sosyal
güvenlik
yapılmasının
reformu sonrasında sağlık reformu
nedenlerini ve bu reform
sigortası uygulamaları
sonrasında sağlık sigortası
uygulamalarını öğrenmek

Yakın geçmişimizde
çıkartılan
Kanunlarla
sosyal
güvenlik
sistemimizde ve sosyal
güvenlik
kuruluşlarında
değişiklik ana hatlarıyla
tekrar edilecektir.
Sosyal
Güvenlik
Sosyal
Güvenlik
Sosyal
Güvenlik
Kurumu
adı
altında
Kurumları
ve
sağlık
Kuruluşları ile ilgili ders
birleştirilen
kuruluşları notları tekrar edilecektir.
sigortası
kısaca tanımak
Sosyal
Güvenlik
Sosyal
Güvenlik
Kurumu’nca verilen sağlık Kurumu’nca verilen sağlık
yardımlarını 4/a, 4/b ve 4/c
sigortası yardımları
kapsamında
olanlar
açısından öğrenmek

Sosyal
Güvenlik
Kurumunca
verilen
hastalık, iş kazaları ve
meslek hastalıkları, analık
sigortası
detaylarıyla
tekrar edilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Sağlıkta dönüşüm programı,
Bağ-Kur,
Sosyal Sigortalar Kurumu,
Emekli Sandığı,
Hastalık,
Meslek hastalığı,
İş kazası,
Analık
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Giriş
Sosyal güvenlik sisteminde sağlık sigortasının önemli bir ağırlığı vardır. Ülkemizde ilk
kez sağlık sigortası 1921 tarihinde 151 Sayılı Ereğli Havza-i Fahmiyesi Maden Amelesinin
Hukukuna Müteallik Kanun ile kurulmuştur. Halen uygulamada olan 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 31 Mayıs 2006 tarihinde yasalaşmıştır. Sosyal Güvenlik
Kurumu Kanunu da 16 Mayıs 2006’da yasalaşmıştır.
Sağlıkta Dönüşüm Programı ile; Sağlık Bakanlığı idari ve işlevsel bakımından yeniden
yapılandırılmış, aile hekimliğine geçilmiş, tüm nüfusu kapsayan Genel Sağlık Sigortası
uygulaması başlamıştır.
Sosyal Güvenlik Kurumlarına göre sağlık sigortası halen az da olsa farklılık
göstermektedir. Hastalık sigortası, analık sigortası, iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası,
sosyal güvenlik kuruluşlarınca göre verilen sağlık yardımlarıdır.
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6.1.Türkiye’de Sosyal
Uygulamasının Gelişimi

Güvenlik

Sisteminde

Sağlık

Sigortası

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yaşam süresinin artması, nüfus artış oranının
düşmesi, yaşlı nüfusun artmasına, genç ve eğitimli faal nüfusun azalmasına neden olmuştur.
Doğurganlık oranı azalmakta fakat tıp alanındaki ilerlemeler ve sağlık hizmetlerinin etkinliği
ile yaygınlığının artması, sosyal ve ekonomik alandaki gelişmeler, ölüm oranlarını azaltmakta,
doğuşta beklenen yaşam süresi sürekli yükselmektedir. Aile yapısındaki değişme; boşanma ve
tek ebeveynli ailelerin artması ailelere yönelik harcamaları artırmaktadır.
Ülkemizde enflasyon, sosyal güvenlik prim gelirlerinin reel değerlerini düşürmüş ancak
sosyal güvenlik kurumlarının harcamalarını artırmıştır. Diğer taraftan işsizlik oranının yüksek
olması diğer bir deyişle işgücü arzının fazlalığı, kayıt dışı çalışanların sosyal güvenlik
kapsamına alınmasını güçleştirmiş, işsizlik sigortası ödemelerinin artırmıştır. Kayıt dışı çalışma
ile sosyal güvenlik kurumları daha az gelir elde etmekte fakat kişilerin sosyal güvenlik
sisteminden yoksun kalması mümkün olmamaktadır. Ayrıca prim gelirlerinin tahsil
edilememesi ve biriken prim alacakları, sosyal güvenlik sisteminde aktüeryal dengelerin
bozulmasına neden olmaktadır.
Türkiye’de sosyal güvenlik kurumlarınca, çalışan ve işverenlerden alınan prim oranları
yüksek olmasına rağmen prime esas kazançlar düşüktür. Prime esas kazançların
belirlenmesinde önemli sorunlar bulunmakta, ücret ve gelirlerle ilgili sağlıklı veri
toplanamamaktadır. Ayrıca işverenlerin bir kısmı prim ödeme yükümlülüklerini prim affı
beklentisi ile geciktirme eğiliminde olmuşlardır. Prim ödememenin bir cezasının olmayışı,
katılımcıları prim ödeme konusunda ihmalkâr tutuma itmektedir. Bununla beraber sağlık
alanında tedavi edici sağlık hizmetlerinin artması kaçınılmazdır. Özellikle tedavi edici sağlık
harcamalarının artması sosyal güvenlik harcamalarının artışını sağlamaktadır.
Ülkemizde sosyal güvenlik sisteminde politik faktörler de finansman sorununun artışına
neden olmuştur. Politikacıların, kısa dönemli hedeflere yönelmeleri, emeklilik koşullarının
kolaylaştırılması yönünde alınan kararlar ve fonların negatif faiz karşılığı kamu bankalarında
ve devlet tahvillerinde değerlendirilmesi, sosyal güvenlik sisteminde finansman sıkıntısını
artırmıştır. Erken emeklilik ile kurumların pasif sigortalı sayısı artmış, aktif/pasif dengesi
bozulmuştur. Politik tercih olarak erken emeklilik ile özelleştirmeyi hızlandırmak, işsizliği
önlemek hedeflenmiş ancak pasif sigortalı sayısı aktif sigortalı aleyhine giderek artmıştır. Diğer
taraftan yaşam süresinin artışı, sağlıkta gelişmeler nedeniyle çalışan sayısı, emekli olan sayıya
göre düşük kalmaktadır. Bağımlılık oranının yükselmesi de sosyal güvenlik sisteminin
finansman sorununu büyütmektedir.
Sosyal güvenlik sisteminde prim karşılığı olmayan ödemeler, (sosyal yardım zammı,
özürlü çocuklara verilen yardımlar, 65yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz
vatandaşlara aylık bağlanması, vb.) ve aylığa hak kazanma şartlarının kolaylaştırılması (hizmet
borçlanması, vb.) sosyal güvenlik kuruluşlarının sigortacılık tekniklerine uygun aktüeryal
hesapları yapmalarını engellemiştir. Kısa dönemli prim ödemeleri ile uzun dönemli emeklilik
ödemeleri hem aktüeryal dengeyi bozmuş hem de bu kurumlara güveni sarsmıştır.
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Sosyal güvenlik kuruluşları arasında norm ve standart farklılığı, aynı amaca yönelik
olarak kurulmalarına rağmen aralarında koordinasyon ve işbirliğinin olmaması, siyasi
müdahalelere açık olmaları, özerk bir yapıya sahip olmamaları da finansman sorununun artışına
neden olmuştur. Sosyal güvenlik mevzuatı, genel prensipleri itibariyle ILO tarafından
belirlenen sosyal güvenlik ilkelerine uygun olmasına ve 1982 Anayasasında sosyal güvenlik
hakkının kabul edilmiş olmasına rağmen yasal düzenlemelerin sıklığı ve gerekli alt yapının
olmayışı nedeniyle sosyal güvenlik sisteminin finansman sıkıntısı devam etmiştir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1999 yılında başlattığı sosyal güvenlik sistemi
yenileme çalışmalarını tamamlayarak Temmuz 2004’te, sosyal güvenlik reformunu,
kamuoyunda tartışmaya açmıştır. Sosyal güvenlik reformunun hedeflerinden yola çıkılarak 17
Aralık 2004 tarihinde ve birbirinden farklı içeriklere sahip aşağıdaki kanun tasarısı ve taslakları
hazırlanmıştır.
a)
Sosyal Güvenlik Kurumu Kanun Tasarısı. Kurumsal yapıda sosyal güvenlik
kuruluşlarını tek çatı altında toplamayı öngören, ilk taslak metindir.
b)

Emeklilik Sigortası Kanunu Tasarısı Taslağı.

c)

Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı Taslağı.

d)

Primsiz Ödemeler Kanunu Tasarısı Taslağı.

Sigorta dallarına ilişkin olarak yeniden hazırlanan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanun Tasarısı 5510 sayılı Kanun olarak 1 Ocak 2007’den itibaren (daha sonra 1
Ocak 2008’e ertelenmiştir) yürürlüğe girmek üzere 31 Mayıs 2006 tarihinde yasalaşmıştır.
Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu da 5502 sayılı Kanun olarak 16 Mayıs 2006 tarihinde
yasalaşmıştır.
Sosyal güvenlik sisteminde sosyal sigortaların önemli bir ağırlığı vardır. Sağlık
hizmetlerinden yararlanan nüfusun toplam nüfus içinde payı 1990 yılında % 51,8 iken on yıl
sonra önemli bir artış göstermiş ve 2000 yılında % 80,9 olmuştur. Ödeme gücü olmayan
vatandaşların tedavi giderlerini devlet üstlenmiş ve 1992 yılında Yeşil Kart uygulaması ile ilgili
Kanun yürürlüğe girmiştir.
Yeşil Kart Uygulaması ile ilgili Kanuna göre devlet; hiçbir sosyal güvencesi olmayan
ve aylık geliri veya aile içindeki gelir payı 1475 sayılı İş Kanununa göre belirlenen asgari
ücretin, vergi ve sosyal sigorta primi dışındaki miktarının 1/3’ünden az olan ve Türkiye’de
ikamet eden Türk vatandaşlarının tedavi hizmetlerini ve her türlü masraflarını karşılamıştır.
Ülkemizde sağlık sigortasının tarihi gelişimiyle ilgili şu bilgilerin verilmesi de faydalı
olacaktır:
a)
Ülkemizde, sağlık sigortası, ilk kez 1921 tarihinde “151 Sayılı Ereğli Havza-i
Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun” ile kurulmuştur. Söz konusu
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Kanunun 6.maddesi hükmüne göre; madenciler, hasta ve kazaya uğramış işçileri tedavi etmeye
bunun içinde maden civarında hastane, eczane ve doktor bulundurmaya mecbur tutulmuşlardı.
b)
15.06.1936 tarih ve 3008 sayılı İş Kanunu ile Türk-İş Hukuku doğmuş ve
işçilerin sosyal güvenliklerinde devletin, söz sahibi olma dönemi başlamıştır. Kanunda hastalık,
iş kazaları ve meslek hastalıkları, analık, yaşlılık, ölüm hallerine karşı yapılacak sosyal
yardımların, devlet tarafından tanzim ve idare edileceği belirtilmiş ve kanunun yürürlük
tarihinden itibaren bir yıl içinde “İşçi Sigortası İdaresi” kurulacağı hükme bağlanmıştır. Ancak
bu kanun, çeşitli ekonomik ve siyasi nedenlerle 1946 yılına kadar uygulanamamıştır.
c)
Sosyal sigorta kolları ile ilgili ilk kanun, 1945 tarihinde çıkarılan 4772 sayılı “İş
Kazaları ve Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortaları Kanunu ”dur.
d)
Haziran 1949 tarihinde kabul edilen 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu ile
hem çalışanlardan hem de işverenlerden prim toplanması esasına dayalı bir sistem hayata
geçirilmiş ve bu sistemin tek merkezden kontrolü için TC Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü
kurulmuştur.
e)
01.03.1951 tarihinden 5502 sayılı Hastalık ve Analık Sigortası Kanunu, hastalık
konusunda çıkarılan genel nitelikli bir kanundur.
f)
1964 yılında kabul edilen 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 32-42.
Maddeleri hastalık sigortasını düzenlemektedir.
g)
18.05.1984 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “2925 Sayılı Tarım İşçileri
Sosyal Sigortalar Kanununun Uygulamasına Dair Yönetmelik” ile sosyal güvenlik kapsamı
dışında kalan ve süreksiz olarak tarım işlerinde hizmet akdiyle çalışanlardan, istekte
bulunanlara hastalık riskine karşı güvence sağlanmıştır. Bu yönetmelik kapsamında
sigortalılara, sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kişilere muayene ve tedavi imkânları
sağlanmaktadır.
h)
02.09.1971 tarih ve “1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu”, sigortalılarına, uzun yıllar sağlık sigortası
yardımları sağlayamamıştır. 25.08.1986 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “BAĞ-KUR
Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliği” ile beraber sağlık sigortasına kademeli olarak
başlanmış, 01.01.1989 tarihinden itibaren sağlık sigortası uygulaması yaygınlaşmıştır.
i)
Sekizinci beş yıllık kalkınma planı öncesinde yapılan çalışmalarda, sürekli
yükselen ortalama yaşam süresi ve artan refah ihtiyacı nedeniyle talep edilen sağlık
hizmetlerindeki artışın, her üç sosyal güvenlik kuruluşunda sağlık giderlerini artırdığına dikkat
çekilmiş ve 8 Eylül 1999 gün ve 4447 sayılı Kanunla bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu
değişikliklerden sağlık sigortasıyla ilgili olanlar şunlardır:


BAĞ-KUR’da sağlık sigortası prim oranı % 12’den % 15’e yükseltilmiştir.
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Sosyal Sigortalar Kurumu ve BAĞ-KUR sigortalısının kullandığı protez, araç
ve gereç bedellerinin % 20’sinin kendisi tarafından ödenmesi, Sosyal Sigortalar Kurumu, BAĞKUR ve Emekli Sandığı emekli ve aile bireylerinin ise % 10’unu kendilerinin ödemesi kabul
edilmiştir. BAĞ-KUR’da sigortalıların poliklinik muayene ücretinin ve verilen ilaç bedelinin
% 20’sini, emeklilerin ise % 10’unu katkı payı olarak ödemesi esası getirilmiştir.

Sosyal Sigortalar Kurumu’na prim ödeyen sigortalıların sağlık yardımlarından
yararlanabilmesi için 120 gün prim ödemiş olması şartı getirilmiştir.
j)
Sekizinci beş yıllık kalkınma planında ilke olarak sağlık hizmet sunumu ve
finansmanın birbirinden ayrılması, herkese sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden
yararlanma hakkı sağlanması kabul edilmiştir.
k)
Ülkemizde 1980’li yıllarda başlayan ve 1990 sonrasında önem kazanan sağlık
sistemi reform çalışmaları Genel Sağlık Sigortası’nın kurulmasına yöneliktir. Kişisel Sağlık
Sigortası Sistemi ve Sağlık Sigortası İdaresi Başkanlığı Kuruluş ve İşleyişi Kanun Tasarısı
Taslağı; sağlık ve emeklilik sigortalarının, hizmet sunan ve hizmet satın alan kurumların
birbirinden ayrılmasını, hizmet sunucuları arasında rekabetin yaratılarak kalitenin artırılmasını
amaçlamıştır.
l)
Herkesi sağlık sigortası kapsamına almayı amaçlayan son çalışma, 1999 yılında
hazırlanan ve kısaca Sağ-Kur adıyla bilinen Sağlık Sandığı Kurumu Genel Müdürlüğü Kanun
Tasarısı Taslağıdır. Tasarının amacı, tüm vatandaşlara ve ülke sınırları içinde yaşayanlara
sağlık güvencesi temin etmek üzere Sağlık Sandığı Kurumunu kurmak ve Kurumun işleyişi ve
sağlık sigortasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
m)
Sağlık alanında yürütülmesi öngörülen temel hedefler 16 Kasım 2002 tarihinde
açıklanan Acil Eylem Planında belirtilmiştir. Söz konusu temel hedeflerden bazıları şunlardır:
Sağlık Bakanlığı idari ve fonksiyonel olarak yeniden yapılandırılacak, aile hekimliği
uygulamasına geçilecek, hastaneler mali ve idari yönden özerk bir yapıya kavuşturulacak,
sağlık kuruluşları tek çatı altında toplanacak, anne ve çocuk sağlığına önem verilecek, vb.
n)
Acil Eylem Planı doğrultusunda 2003 yılında Sağlıkta Dönüşüm Programı
başlatılmıştır. Sağlıkta Dönüşüm Projesine Dünya Bankası, Türkiye’ye destek vermiştir. Proje
gerekçesine göre, Türkiye’de hayat beklentisi düşük, bebek ölüm oranı yüksektir. Sağlık
hizmetleri alma konusunda eşitsizlik, kaynak aktarımı konusunda eşitsizlik ve zayıf yönetim
sistemleri, sağlık sektörünü zor durumda bırakmıştır. Sorunları çözmek için köklü değişikliğe
ihtiyaç vardır. Projenin amacı, sağlık hizmetlerini tüm nüfusa yaymak ve geliri düşük kişilerin
kaliteli sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmaktır. Sağlıkta Dönüşüm Programının temel
hedefleri şöyle sıralanabilir:


Sağlık Bakanlığının idari ve işlevsel bakımdan yeniden yapılandırılması,


Yaygın, erişimi kolay, hasta memnuniyetini sağlayıcı ve kaynakları etkin
kullanabilen bir sağlık sisteminin oluşturulması,
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Temel sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, aile hekimliğine geçilerek etkili ve
kademeli bir sevk zincirinin oluşturulması, sağlık işletmelerinin idari ve mali yönden özerkliğe
kavuşturulması,


İnternet ve bilişim teknolojilerinin sağlık bilgi sisteminde kullanılması,



Tüm nüfusu kapsayacak genel bir sağlık sigortası sisteminin kurulması


Sağlık sigortası konusunda yapılan çalışmalar, 2006 yılında kabul edilen 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile son bulmuştur. Kanunun amacı;
sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına almak; bu
sigortalardan yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları, bu haklardan yararlanma şartları ile
finansman ve karşılanma yöntemlerini belirlemek, sosyal sigortaların ve genel sağlık
sigortasının işleyişi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

6.2. Sosyal
Uygulamaları

Güvenlik

Reformu

Sonrasında

Sağlık

Sigortası

Ülkemizde sosyal güvenlik sisteminde karşılaşılan bazı zorluklar nedeniyle 5510 sayılı
Kanunla Sosyal Güvenlik reformu gerçekleştirilmiştir. Sosyal güvenlik sisteminde yer alan
Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR ile diğer kurumların farklı gruplara,
farklı hizmetler sunması, bütün vatandaşların sosyal güvenlik kapsamı altında olmaması, sosyal
güvenlik kapsamında olanların hak ve yükümlülükler açısından farklılık göstermesi, vb. bu
reformu gerekli kılmıştır.
Sosyal güvenlik sisteminde prim toplama esası üzerine faaliyet gösteren sosyal sigorta
kurumları 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile Sosyal Güvenlik Kurumu adı
altında birleştirilmiş ve sosyal sigortalar, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarını kapsayacak
şekilde yapılandırılmıştır. Kısa vadeli sigorta kolları; iş kazası ve meslek hastalıkları, analık ve
hastalık kollarını kapsamaktadır. Uzun vadeli sigorta kolları ise malullük, yaşlılık ve ölüm
sigortası kollarını kapsamına almıştır.
Ülkemizde 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile Emekli Sandığı, Sosyal
Sigortalar Kurumu ve BAĞ-KUR’un tüzel kişilikleri kaldırılmış ve bu kuruluşlar Sosyal
Güvenlik Kurumu adı altında birleştirilmiştir. Üç büyük sosyal sigorta kuruluşu “tek çatı”
olarak adlandırılan kurumsal tek bir yapı altında toplanmıştır. Ayrıca 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanununun geçici 20.maddesine göre faaliyet gösteren sandıkların da Mayıs 2011
tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmesi hükme bağlanmış fakat devir süresi
Bakanlar Kurulu Kararıyla iki yıl uzatılmıştır. Süre konusunda 08.03.2012 tarihinde Resmi
Gazetede yayımlanan 6283 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda
Değişiklik Yapılmasına dair Kanunla Bakanlar Kuruluna, iki yıl daha süre uzatma yetkisi
verilmiştir. Devir 2017 itibariyle henüz gerçekleşmemiştir. Sosyal Güvenlik Kurumuna
devredilecek kurumlar arasında Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği Biriktirme ve
Yardımlaşma Sandığı, İLKSAN, OYAK gibi sosyal güvenlik olanağı tanıyan tamamlayıcı
sosyal güvenlik kuruluşları da bulunmaktadır.
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Sosyal güvenlik reformunun yapılmasında başlıca nedenleri şöyle sıralayabiliriz:
a)
Sosyal güvenlik sistemi içerisinde sağlanan haklar ile yükümlülüklerin
örtüşmemesi nedeniyle aktüaryal dengenin sağlanamaması,
b)
Sosyal güvenlik sisteminin uzun bir dönem açık vermesi ve bütçeden sosyal
güvenlik kurumlarına yapılan transfer harcamalarının her yıl artış göstermesi,
c)

Aktif/pasif sigortalı oranının dengelenememesi,

d)
Sosyal güvenlik kurumlarının kapsamında bulunan kişilerin hak ve
yükümlülüklerinin farklı olması,
e)
yetersizliği,

Mevzuatın karmaşık olması, aşırı bürokratik işlemler ve bilgi işlem alt yapısının

f)
Nüfusta artış, ömür süresinin artışı, hastalıkların daha çabuk önlenmesi
nedeniyle orta ve uzun dönemde beklenen değişimler.
Emekli Sandığında iştirakçi, BAĞ-KUR ve SSK’da sigortalı olarak isimlendirilen ve bu
kurumlarda çalışanlar, 5510 sayılı Kanunla sadece sigortalı olarak adlandırılmıştır. Emekli
Sandığı’nda dul ve yetim olarak tanımlananlar da hak sahibi olarak adlandırılmaktadır.
Genel olarak eski mevzuatta;
a)

SSK’ya tabi sigortalılar, 5510 sayılı Kanunda 4/a kapsamında sigortalılar,

b)

BAĞ-KUR’a tabi sigortalılar, 5510 sayılı Kanunda 4/b kapsamında sigortalılar,

c)
Emekli Sandığına tabi iştirakçiler, 4/c kapsamında sigortalılar olarak
adlandırılmıştır.

6.3. Sosyal Güvenlik Kurumları ve Sağlık Sigortası
Ülkemizde sosyal güvenlik kurumlarına göre sağlık sigortası kapsamında verilen sigorta
türleri aynı değildir.
a. Sosyal Sigortalar Kurumu
Sosyal Sigortalar Kurumu, sosyal güvenlik sistemimiz içinde önemli bir yere sahiptir.
Sosyal Sigortalar Kurumu, bir yandan risk ihtimali fazla olan işçi sınıfını kapsamına alması
diğer taraftan her geçen gün artan işçi sayısı karşısında uygulama alanının genişlemesiyle
sosyal güvenlik sistemimizin en etkili aracıdır.
Sosyal Sigortalar Kurumunun aktif sigortalı, aylık alanlar ve bağımlılarla birlikte ülke
nüfusunun % 49,4’üne hizmet götürmesi, Kurumun, ülke sosyal güvenliğinin sağlanmasında
ne derece önemli olduğunu göstermektedir.
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Sosyal Sigortalar Kurumunun sağlık sigortası kapsamında hizmet verdiği sigorta türleri;
sigortalı ve ailesini kapsamına alan hastalık sigortası ile sadece sigortalıya yönelik olarak
uyguladığı iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasıdır.
b. BAĞ-KUR
Esnaf ve sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlar sosyal sigortalar kurumu (BAĞ-KUR),
1971 tarih ve 1479 sayılı Kanunla kurulmuş, en genç sosyal güvenlik kurumudur. BAĞ-KUR
ile ev kadınları, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna dâhil olmayan kişiler de isteğe bağlı
sigortalı kapsamına girmişlerdir. Tarımda kendi adına ve hesabına çalışanlarda 1983 yılından
itibaren BAĞ-KUR kapsamına alınmıştır. BAĞ-KUR’un en önemli kuruluş nedeni bağımsız
çalışanların sosyal güvenliğini sağlamaktır.
BAĞ-KUR sigortalılarına uzun bir süre sağlık sigortası sağlayamamıştır. 01.01.1986
tarihinde kademeli olarak başlanan sağlık sigortası uygulaması, 01.01.1989 tarihinde tüm yurtta
yaygınlaştırılmıştır.
BAĞ-KUR’da sağlık sigortası, sigortalıların, yaşlılık ve malullük aylığı almakta
olanların ve bunların hastalanmaları halinde belirli yardımların yapılmasını öngören kısa vadeli
bir sigorta koludur. Sağlık sigortası yardımları BAĞ-KUR’da, hastalık ve iş kazası hallerini
kapsamaktadır.
c. T.C. Emekli Sandığı
Ülkemizde düzenli olarak faaliyete geçen ilk sosyal güvenlik kurumu TC Emekli
Sandığıdır. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadrolu memurlarının sosyal güvenliği
01.01.1950 tarihinde yürürlüğe giren 1949 tarihli 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu ile
sağlanmaktadır.
TC Emekli Sandığı, Maliye Bakanlığına bağlı olup Kanunda yazılı emeklilik işlerini
görmek üzere kurulmuş, tüzel kişiliğe sahip resmi bir kuruluştur. 1950 öncesinde kurulan bütün
sandıkların TC Emekli Sandığına devredilmesiyle TC Emekli Sandığı sadece memurlara değil
aynı zamanda il özel idarelerine, belediye personeline sosyal güvenlik sağlayan bir kurum
olmuştur.
TC Emekli Sandığı iştirakçilerine sağlanan yardımların bir kısmı devlet, geri kalanı TC
Emekli Sandığı tarafından karşılanmaktadır. TC Emekli Sandığının iştirakçilerine sağlamış
olduğu en önemli yardım sağlık yardımıdır.
d. Vakıf Statüsünde Sosyal Sigorta Sandıkları
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20.maddesine göre faaliyette bulunan
sosyal sigorta sandıkları, vakıf statüsünde kuruluşlardır. Bankalar, sigorta ve reasürans
şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar ve bunların oluşturduğu birliklere ait olarak
faaliyet gösteren sosyal sigorta sandıkları, mensuplarına 506 sayılı kanunla sağlanan haklardan
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az olmamak şartıyla analık, iş kazaları ve meslek hastalıkları, yaşlılık, malullük, ölüm
sigortalarının yanı sıra hastalık sigortası hizmeti de vermektedirler.
Özellikle büyük teşebbüsler, çalışanların sosyal güvenlik garantisini yükseltmek için
herhangi bir kamu yardımı almadan sandıklar kurmaktadırlar. Örneğin, Koç Holding Sosyal
Yardımlaşma Vakfı ile Yaşar Holding Sosyal Yardımlaşma Vakfı ek sosyal güvenlik garantisi
sağlayan vakıf niteliğindeki sosyal güvenlik kuruluşlarıdır.
e. Tamamlayıcı Sosyal Sigorta Sandıklarında Sağlık Sigortası
Tamamlayıcı sosyal güvenlik kurumları olarak adından en fazla söz edilen, OYAK ve
Amele Birliği’dir. OYAK’ın üyelerine sunduğu sosyal yardımlar arasında emeklilik, ölüm ve
maluliyet yardımları bulunmaktadır. Hastalık yardımının verilmediği OYAK Türk Silahlı
Kuvvetleri mensuplarına Emekli Sandığı tarafından sağlanan sosyal güvenlik haklarına ek
haklar sağlamak üzere kurulmuştur.
Amele Birliği, ülkemizde oluşturulan ilk sosyal sigorta kuruluşudur. Amele Birliği,
Ereğli Havzasında çalışanların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak 1921 tarihinde çıkarılan
151 sayılı Kanunun 4.maddesi uyarınca 22.07.1923 tarihinde fiilen hizmete başlamıştır.
Mensuplarına ekonomik ve sosyal yardım yapmak amacıyla merkezi Zonguldak’ta olmak üzere
sekiz şube ile faaliyet göstermektedir. Amele Birliği, Sosyal Sigortalar Kurumunun faaliyete
geçmesiyle birlikte tamamlayıcı bir sosyal güvenlik kurumu olarak faaliyet göstermeye
başlamıştır. Amele Birliği mensuplarına geçici iş göremezlik, sağlık ve öğrenim yardımları,
borç verme, cenaze, iş kazası ve gayrimenkul ikraz yardımları yapmaktadır.

6.4. Sosyal Güvenlik Kurumlarınca Verilen Sağlık Sigortası
Yardımları
Sosyal Güvenlik Kurumu’nda 4/a, 4/b ve 4/c kapsamında tüm sigortalı ve hak sahipleri
hastalık sigortasından yararlanırken, 4/b kapsamındaki sigortalılar ayrıca iş kazası, 4/a
kapsamındaki sigortalılar da iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortalarından
yararlanmaktadırlar.
6.4.1. Hastalık Sigortası
Hastalık beden ve zihinde meydana gelen rahatsızlık, dert ve çalışma gücünü engelleyen
belirli bir anormal durumdur. Hastalık sigortası, sigortalının sağlığını korumak, çalışma gücünü
yeniden kazandırmak ve kendi ihtiyaçlarını görme kabiliyetini artırmak amacıyla iş kazası ve
meslek hastalıkları dışında kalan hastalık ve sakatlık hallerinde bazı yardımların yapılmasını
sağlayan bir sağlık sigortasıdır. Yeni düzenlemede, 5510 sayılı Kanunun 4a/4b kapsamındaki
sigortalının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan
rahatsızlıklar hastalık hali olarak belirlenmiştir. Sağlık yardımı yapılması, protez araç ve
gereçlerinin sağlanması, geçici iş göremezlik süresince günlük tazminat verilmesi ve gerekli
hallerde muayene ve tedavi için yurt içinde ya da yurtdışında tedavi için yol ve tedavi
masraflarının ödenmesi hastalık sigortası kapsamında yapılan yardımlardır.
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6.4.2. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası
İş kazası, sigortalının işyerinde bulunduğu sırada işveren tarafından yürütülmekte olan
iş dolayısıyla meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya
uğratan olaydır. İş kazasının nedenleri üç grupta toplanabilir:
a)
Temel nedenler. İnsanın doğal ya da sosyal yapı içindeki zayıflığı, kişisel
özürler, güvensiz hareketler ve şartlar, kaza veya yaralama olayı temel nedenleri
oluşturmaktadır.
b)
Dolaysız nedenler. Kullanılan araç gereçlerin üretim özelliklerinin ilgili üretim
alanı için yanlış ve yetersiz olarak belirlenmesi sonucu ortaya çıkan teknolojik arızalar, iş
kazalarının nedeni olabilir.
c)
Dolaylı nedenler. Güvensiz davranışlar ve güvensiz koşullar, yetersiz denetim,
bilgi eksikliği ve yetersiz yönetim politikaları, vb., iş kazalarına neden olabilir.
Meslek hastalığı ise sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir nedenle
veya yürütme şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza
halidir. Türkiye’de bir hastalığın meslek hastalığı olabilmesi için iki şart bulunmaktadır. Birinci
şart, bir dış sebeple meslek hastalığını doğuran olayın birden fazla görülmesi ve vücuda yavaş
yavaş etkide bulunarak vücudun fizik ve ruh bütünlüğünde bozulmalara neden olmasıdır. İkinci
şart ise hastalık ile görülen iş arasında uygun nedensellik bağının olmasıdır. Sigortalının
çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğu, Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilen
sağlık hizmet sunucuları tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu ve tıbbi belgelerin
incelenmesi ile işyerindeki çalışma şartlarının incelenmesi sonucu tespit edilmektedir. İş
kazaları ve meslek hastalıkları beklenilmeyen, istenilmeyen fakat önlenebilen olaylardır. İş
kazaları ve meslek hastalıkları, işçinin sağlığı ve yaşamı ile işletmenin üretim sürecini doğrudan
etkilemekte sonuçları bakımından toplumu da yakından ilgilendirmektedir.
İş kazaları ve meslek hastalıkları halinde sağlanan yardımlar;
 Sağlık yardımı yapılması,
 Geçici iş göremezlik süresince günlük ödenek verilmesi,
 Sürekli iş göremezlik halinde gelir sağlanması,
 Protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi,
 Sağlık yardımı ile protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve
yenilenmesi nedeniyle sigortalının başka yerlere gönderilmesi,
 İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla bedeni ve ruhi arızaya uğrayanlardan yurt
içinde tedavisi mümkün olmayıp ancak yabancı bir ülkede kısmen veya tamamen tedavisi
mümkün görülen ve mesleğinde uğradığı iş göremezlik derecesinin azalabileceği kurum sağlık
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tesisleri sağlık kurulu raporu ile tespit edilen sigortalının, varsa refakatçisinin, yabancı ülkelere
gidip gelme yol paraları ile o yerdeki kalış ve tedavi masraflarının ödenmesi,
 Cenaze masrafı karşılığı verilmesi,
 Sigortalının ölümünde hak sahiplerine gelir bağlanmasıdır.
6.4.3. Analık
5510 sayılı Kanunun 4/a, 4/b maddeleri kapsamındaki sigortalı kadının veya sigortalı
erkeğin sigortalı olmayan eşinin, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadının ya
da gelir ve aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşinin gebeliğinin başladığı tarihten itibaren
doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık
ve özürlülük halleri analık hali olarak kabul edilmektedir. Çoğul gebelik halinde ise ilk on
haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve özürlülük halleri, analık
hali olarak kabul edilmektedir.
Uygulamada 4/c maddesindeki sigortalı kadınlara, doğum yapmasından önce sekiz
hafta, doğum yaptığı tarihten sonra sekiz hafta olmak üzere on altı hafta süre ile izin verilmekte,
çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftaya iki hafta daha süre eklenmektedir.
Analık halinde sigortalıya günlük iş göremezlik ödeneği ve emzirme ödeneği verilmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sosyal güvenlik sisteminde, işsizlik oranının yüksek olması, prim
gelirlerinin tahsil edilemeyişi ve politik faktörlerin etkisiyle finansman sıkıntısı yaşandığı ve
2006 tarihinde çıkartılan 5502 sayılı Kanun ile sosyal güvenlik sisteminde reform yapıldığını
öğrendik. Bu reform sonrasında sosyal sigortalarda kısa vadeli sigorta kollarının; iş kazası ve
meslek hastalıkları, analık ve hastalık kollarını kapsadığını öğrendik.
Ülkemizde sosyal güvenlik kuruluşlarına göre sağlık sigortası kapsamında verilen
sigorta türlerini öğrendik. Hastalık, analık, iş kazaları ve meslek hastalıklarında verilen sağlık
yardımlarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)

Sosyal güvenlik sisteminin en büyük sorunu hangisidir?

a)

İşsizlik oranının yüksek olması

b)

Kayıtdışı istihdamın olması

c)

Yaşam süresinin artması

d)

Finansman sıkıntısının artması

2)

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu hangi tarihte yasalaşmıştır?

a)

2006

b)

2007

c)

2008

d)

2012

3)
1992 yılında uygulamaya giren Yeşil kart uygulaması ile ilgili Kanun
kapsamında kimlerin tedavi giderlerini devlet üstlenmiştir?
a)

Asgari ücretin altında gelir elde edenlerin

b)

Asgari ücretin üçte birinden az aylık gelir elde edenlerin

c)

Aylık gelir elde etmeyenlerin

d)

Ailenin elde ettiği gelirden geçimlerini sağlayanların

4)

Ülkemizde sağlık sigortası ilk kez ne zaman kurulmuştur?

a)

1949 yılında kabul edilen Emekli Sandığı Kanunu ile

b)
1971 yılında kabul edilen Esnaf ve Sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlar
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile
c)
1921 yılında kabul edilen 151 sayılı Ereğli Havza-i Fahmiyesi Maden
Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun ile
d)

1945 yılında İşçi Sigortaları Kurumuna ait Kanun ile
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5)

Sağlık sigortası yardımını en geç alan sosyal güvenlik kuruluşu hangisidir?

a)

TC Emekli Sandığı

b)

BAĞ-KUR

c)

Sosyal Sigortalar Kurumu

d)

OYAK

6)

Sağlıkta Dönüşüm Programının temel hedefleri arasına hangisi girmez?

a)

Tüm nüfusu kapsayacak genel bir sağlık sigortası sisteminin kurulması

b)

Temel sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi

c)

Sağlık işletmelerinin idari ve mali yönden Sağlık Bakanlığına bağlı olması

d)

Erişimi kolay, hasta memnuniyetini sağlayıcı bir sağlık sisteminin kurulması

7)

Sosyal güvenlik reformunun yapılmasında en önemli etken hangisidir?

a)
göstermesi

Sosyal güvenlik kapsamında olanların hak ve yükümlülükler açısından farklılık

b)
Bütçeden sosyal güvenlik kurumlarına yapılan transfer harcamalarının her yıl
artış göstermesi
c)

Bilgi işlem alt yapısının yetersizliği

d)
Nüfusta artış, ömür süresinin artışı, yeni hastalıklar nedeniyle orta ve uzun
dönemde beklenen değişimler
8)
Hangi sosyal güvenlik kuruluşunda sağlık sigortası yardımları hastalık ve iş
kazası hallerini kapsar?
a)

SSK

b)

Emekli Sandığı

c)

BAĞ-KUR

d)

Koç Holding Sosyal Yardımlaşma Vakfı
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9)

Hangisinde sağlık sigortası kapsamında sadece hastalık hali bulunur?

a)

Emekli Sandığı

b)

BAĞ-KUR

c)

SSK

d)

Amele Birliği

10)

Meslek hastalıklarının en önemli özelliği nedir?

a)

İşin niteliğine göre tekrarlanan bir nedenle ortaya çıkmaktadır.

b)

Meslek hastalığı olabilmesi için hastalığı doğuran olay birden fazla görülmelidir.

c)

Hastalık ile görülen iş arasında uygun nedensellik bağının olması gerekir.

d)
Meslek hastalığının Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilen sağlık hizmet
sunucuları tarafından tespit edilmesi gerekir.

Cevaplar
1) d, 2) a, 3) b, 4) c, 5) b, 6) c, 7) a, 8) c, 9) a, 10) d
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7. GENEL SAĞLIK SİGORTASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Genel Sağlık Sigortasının Uygulama Nedenleri, Gelişimi, Amacı
7.2. Genel Sağlık Sigortasının Kapsamı
7.3. Genel Sağlık Sigortasından Yararlanma Koşulları
7.4. Genel Sağlık Sigortasının Başlaması ve Sona Ermesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
a)

Genel Sağlık Sigortasında herkes eşit prim mi ödemektedir?

b)

Ülkemizde bulunan yabancılar da Genel Sağlık Sigortası kapsamında mıdır?

c)
Genel Sağlık Sigortası uygulamasında hiçbir şart aranmaksızın sağlık
hizmeti verilecek kişiler ve halleri sayabilir misiniz?
d)

Genel Sağlık Sigortası ne zaman sona erer?

e)
Üniversiteye yeni başlamış bir öğrenci Genel Sağlık Sigortası kapsamına
girebilir mi?
f)
Üniversitede eğitimine devam eden bir öğrenci kaç yaşına kadar Genel
Sağlık Sigortasından faydalanabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Genel
Sağlık
Genel
Sağlık
Konunun tekrarının
niçin yapılması faydalı olacaktır.
Sigortasının
uygulama Sigortasının
uygulanmaya
başladığını,
nedenleri, gelişimi, amacı
gelişimini
ve
amacını
öğrenmek
Konu

Kazanım

Genel
Genel
Sağlık
Sigortasının
Sigortasının kapsamı
kapsamına
öğrenmek

Genel
Sağlık
Sigortasından yararlanma
koşulları
Genel
Sağlık
Sigortasının başlaması ve
sona ermesi

Sağlık
Genel
Sağlık
kimleri Sigortası
kapsamına
aldığını girenlerin belli başlıklar
altında
toplanması
ve
tekrar edilmesi uygun
olacaktır.
Genel
Sağlık
Genel
Sağlık
Sigortasından
yararlanma Sigortasından yararlanma
koşullarını öğrenmek
koşulları belli başlıklar
altında tekrar edilmelidir.
Genel
Sağlık
Genel
Sağlık
Sigortası
kapsamında Sigortasının başlaması ve
olanların
sigortadan sona
ermesi,
sigorta
yararlanmaya başlaması ve kapsamında yer alanlara
sigortanın sona ermesi için göre
farklılıkları
gerekli şartları öğrenmek
göstermektedir. Bu konuda
alınacak notlar öğrenmeye
yardımcı olabilir.
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Anahtar Kavramlar
Genel Sağlık Sigortalısı sayılanlar,
Türkiye’de ikamet etmek,
Gelir testi,
İsteğe balı prim ödeyenler.

213

Giriş
Ülkemizde uygulaması oldukça yeni olan Genel Sağlık Sigortası kişilerin sağlıklarının
korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları durumunda ortaya çıkan harcamaların finansmanı
sağlamayı amaçlayan bir sigorta güvencesidir. Ülke içinde ikamet eden yabancılar da dâhil
olmak üzere tüm vatandaşları kapsamına almaktadır.
Genel Sağlık Sigortası ile ilgili çalışmalar 1950’li yıllarda başlamış uzun bir aradan
sonra Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 2006 yılında kabul edildiği halde
uygulama 01.01.2012 tarihinde gerçekleşmiştir. Genel Sağlık Sigortası, kişilerin ekonomik
gücüne ve isteğine bakılmaksızın ortaya çıkacak hastalık risklerine karşı toplumda bütün
kişilerin sağlık hizmetlerinden eşit ve etkin bir şekilde yararlandırılmasını sağlamaktadır. Genel
Sağlık Sigortası ile Yeşil Kartlılar ve hiçbir güvencesi olmayan kişiler de sağlık sigortası
kapsamına alınmıştır.
Genel Sağlık Sigortasından faydalanabilmek için belli sürede prim ödenmesi şartı
bulunmaktadır. Bununla beraber 18 yaşına kadar bütün çocuklar, tıbben başkasının bakımına
muhtaç olan kişiler ya da acil haller, iş kazası ve meslek hastalığı halleri, bulaşıcı hastalıklar
durumunda, vb., hiçbir şart aranmadan sağlık hizmeti verilmektedir. Genel Sağlık Sigortasının
başlaması ve sona ermesi de Genel Sağlık Sigortası ile ilgili 5510 sayılı Kanunda belirtilmiştir.
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7.1. Genel Sağlık Sigortasının Uygulama Nedenleri, Gelişimi, Amacı
Genel sağlık sigortası, dünyada bilinen önemli bir sağlık örgütlenme biçimidir. Bu
modelde sağlık hizmetlerinin finansmanının büyük bölümü, sağlık hizmetinden
yararlananlardan dolaylı ve dolaysız bir şekilde alınan primlerle sağlanmaktadır. Ülkemizde
01.01.2012 tarihinde uygulamaya giren Genel Sağlık Sigortası ile sağlık ilk defa kapsamlı bir
biçimde ele alınmaktadır. Uygulaması oldukça yeni olan Genel Sağlık Sigortası, aynı zamanda
sosyal güvenlik reformunun en önemli kısmını oluşturmaktadır.
Genel sağlık sigortası, kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile
karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan, ülke içindeki yabancılar
dâhil bütün kişileri kapsamına alan bir sigorta güvencesidir. Genel Sağlık Sigortasının
uygulanması ile ilgili yasa; 31.05.2006 tarihinde TBMM’ce kabul edilen ancak bazı maddeleri
Anayasa Mahkemesi tarafından ertelenen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunudur. Genel Sağlık Sigortası ile ilgili Teşkilatlanmaya ilişkin düzenlemeler ise
20.05.2006 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu
Kanununda yer almaktadır.
Genel Sağlık Sigortasını daha iyi tanıyabilmek için 5510 sayılı Kanuna dayalı olarak,
bu sigortadan yararlananlar, yararlanma koşulları, sağlanacak sağlık hizmetleri ve ilgili
kuruluşlara bu başlık altında yer verilecektir.
7.1.1. Genel Sağlık Sigortasının Uygulama Nedenleri
Ülkemizde genel sağlık sigortasının uygulamasını gerektiren nedenleri şöyle
sıralayabiliriz:
a)
Koruyucu sağlık hizmetlerine gereken önem verilmemiştir. Tedavi edici
sağlık hizmetlerine sağlık harcamalarında ayrılan pay çok fazla iken koruyucu sağlık
hizmetlerine çok az pay ayrılmıştır. Oysa koruyucu sağlık hizmetleri kişiye ve çevreye yönelik
olarak toplumu hastalık etkenlerinden uzak tutmaya veya hastalık etkenlerinin yok edilmesine
yönelik hizmetlerdir. Koruyucu sağlık hizmetlerine gereken önem verilirse tedavi edici sağlık
hizmetleri için daha az harcama yapılabilir.
b)
Sağlık hizmetlerinin sunumunda eşitsizlikler vardır. Kırsal kesimde, hastane,
hekim sayısı yeterli değildir. Sağlık hizmetlerinde tıbbi araç-gereç, teknoloji, tıbbi bilgi ve
beceri, hastane yatak sayısı büyük şehirlerde daha fazladır.
c)
Sağlık sigortasından faydalananların bağlı olduğu sosyal sigorta kurumuna
göre hizmetten faydalanma düzeyi ve çeşitliliği farklı olmuştur. Yıllarca kamu
çalışanlarının yararlandığı tedavi hizmetleri ile SSK sigortalılarının yararlandığı tedavi
hizmetleri farklı olmuştur. Aynı şekilde BAĞ-KUR sigortalısı, SSK ve Emekli Sandığı
sigortalısı ile eşit düzeyde sağlık hizmetlerinden yararlanamamıştır.
d)
Ülkemizde bütçeden sağlığa ayrılan pay oldukça düşük kalmıştır. Sağlık
harcamalarında kamu sektörünün payı düşmüş, özel kesimin sağlık harcamaları artış
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göstermiştir. Özel kesimde, cepten ödemelerin artması kişi başına düşen kullanılabilir gelirin
artışına bağlıdır. Diğer bir ifadeyle kişi başına gelirin düşük olduğu ülkelerde sağlık talebinin
zorunlu/acil haller dışında artması beklenemez. Oysa gelişmiş ülkelerde kamu kesiminin sağlık
harcamalarında payı yüksektir.
e)
Ülkemiz sağlık sisteminde birbiriyle iletişimi ve ilişkisi olmayan, bu nedenle
büyük bir karmaşanın yaşandığı sağlık hizmet birimleri bulunmaktadır. Hastane
konusunda çeşitlilik artmıştır. Örnek: SSK hastaneleri, Üniversite hastaneleri, Sağlık
Bakanlığına bağlı hastaneler, belediye hastaneleri, askeri hastaneler, diğer Bakanlık hastaneleri,
vb. Bu birimler arasında iletişimin olmaması, ülke genelinde sağlık hizmetlerinin etkin
verilmemesine dolayısıyla kaynak israfına yol açmıştır.
f)
Hastanelerde hekim, yardımcı sağlık personeli, araç-gereç büyük şehirlerde
ihtisas hastanelerinde yeterli olduğu için kırsal kesimdeki vatandaşların hizmete ulaşımı
zor olmuştur. Bu nedenle hekime başvuru sayısı düşük kalmış zorunlu haller dışında hastalar,
hekime gidememiştir.
g)
Kamu hastanelerinde döner sermaye uygulaması nedeniyle kişilerin cepten
ödeme miktarı artmıştır.
h)
Sağlık hizmetlerinde sevk sisteminde sorunlar ortaya çıkmıştır. Düzgün
işleyen bir sevk sisteminin olmayışı nedeniyle hastaneler, muayenehane hizmetleri; üniversite
hastaneleri, eğitim ve araştırma kurumu olmak yerine muayene ve tedavi hizmetleri vermiştir.
Kırsal bölgelerde sağlık hizmetlerinin yetersiz olması büyük şehirlere olan akını
hızlandırmıştır.
7.1.2. Genel Sağlık Sigortasının Gelişimi ve Amacı
Genel Sağlık Sigortası, 1950’li yıllardan itibaren 2006 yılına kadar, değişik hükümet
dönemlerinde üretilen yasa tasarıları ile gündemde kalmış; SAĞ-KUR, Genel Sağlık Sigortası,
Sağlık Finansmanı Kurumu, Kişisel Sağlık Sigortası, Sağlık Sandığı gibi isimlerle teknikakademik ve siyası platformlarda tartışılmıştır. İlk kez 1950’li yıllarda Sağlık Bakanlığı
Raporlarında yer alan Genel Sağlık Sigortası ile ilgili ilk yasa tasarısı, 1967 yılında Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığı’nın oluşturduğu Komisyon tarafından hazırlanmıştır. Bu tarihten
sonra Genel Sağlık Sigortası ile ilgili gelişmeleri kısaca şöyle sıralayabiliriz:
 Ülkemizde Genel Sağlık Sigortası kurulması için yapılan çalışmalar 1980 sonrası
hızlanmış ve 1982 Anayasasında Genel Sağlık Sigortası konusuna yer verilmiştir.
 Genel Sağlık Sigortası kurulması amacıyla Sağlık Sigortası Kurumu(SAĞ-KUR)
adıyla 1990 tarihinde hazırlanan yasa tasarısı TBMM tarafından onaylanmamıştır. Hazırlanan
bu yasa tasarısı, 1990 yılında kamuoyuna sunulan ve ilgili kesimlerden görüş istenen ve bu
konuda yapılan en ciddi çalışmalardan birisidir.
 Sağlık Bakanlığı’nın 1992–1993 yıllarında düzenlediği ve konuyla ilgili kesimlerin
görüşlerine başvurduğu I. ve II. Ulusal Sağlık Kongreleri sonucunda hazırlanan “Ulusal Politika
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Taslak Dokümanı” nda sağlık hizmetleri finansmanının genel sağlık sigortası ile karşılanacağı
duyurulmuştur.
 Hazine Müsteşarlığı koordinatörlüğünde, 1995-1996 yıllarında yürütülen sosyal
güvenlik ve sağlık alanında yapılacak yapısal değişikliklerin yer aldığı “Yapısal Uyum
Programı” hazırlanmıştır. Ayrıca bu yıllarda Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Temel Yapısal
Değişim Projeleri içinde yer alan ve dönemin Bakanlar Kurulu’na ve TBMM’ne sunulan
“Sağlık Finansman Kurumu Kuruluş ve İşleyiş Yasa Tasarısı” hazırlanmıştır.
 2003, 2004 yıllarında; “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası”, “Sosyal
Güvenlik Kurumu” ve “Sosyal Yardımlar ve Primsiz Ödemeler” yasa tasarıları ile Emeklilik ve
Sağlık Sigortacılığını iki ayrı yasa altında düzenleyen yasa tasarı taslağı hazırlanmıştır.
 Mayıs ve Haziran 2006 itibariyle 1 Ocak 2007 tarihinde uygulanmak üzere ve 5510
sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası” ve 5502 sayılı “Sosyal Güvenlik Kurumu”
yasa tasarıları TBMM’de kabul edilmiştir.
 Anayasa Mahkemesi 15.12.2006 tarihinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanununun 22. maddesini iptal etmiş, Kanunun uygulanması 1 Ocak 2008’e
ertelenmiştir.
 5510 sayılı Kanunun geçici 12.maddesinde öngörülen geçiş süresi 01.01.2012
tarihinde sona ermiş, yeşil kartlı vatandaşlar dâhil değişik kamu kuruluşları tarafından tedavi
yardımı sağlanan kişiler genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmeti verilmek üzere Sosyal
Güvenlik Kurumu tarafından devralınmıştır.
Genel Sağlık Sigortasının amacı; kişilerin sağlıklarının korunmasını sağlamak, sağlık
riskleri ile karşılaştıklarında oluşan harcamaların finansmanını sağlamaktır. Genel sağlık
sigortası, kişilerin ekonomik gücüne ve isteğine bakılmaksızın ortaya çıkacak hastalık riskine
karşı, toplumda bütün kişilerin sağlık hizmetlerinden eşit ve etkin bir şekilde faydalanmasını
sağlamaktadır. Toplumun her kesiminin sağlık hizmetlerinden yararlandırılmasını sağlayacak
genel sağlık sigortası ile sosyal güvencesi olmayanlar sisteme dâhil edilmiş ve bu kişilerin
sağlık harcamalarının devletçe karşılanacağı taahhüt edilmiştir. Anayasamızın 56.maddesinde
nihai hedef olarak gösterilen genel sağlık sigortası, toplumdaki tüm bireylerin sağlıklı yaşam
güvencesine sahip olmasını sağlayan, tüm nüfusu kapsamına alan, kolay denetlenebilir bir
sağlık sigortası modelidir.

7.2. Genel Sağlık Sigortasının Kapsamı
Türkiye’de ikamet eden herkes ve Türkiye’de ikamet izni almış ve bir yıldan fazla
Türkiye’de ikamet eden yabancılar, 01.01.2012 tarihinden itibaren zorunlu olarak genel sağlık
sigortası kapsamına alınmıştır. Bu tarihten önce SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı
kapsamında çalışanlar, isteğe bağlı prim ödeyenler ve bunların bakmakla yükümlü oldukları
eşleri, çocukları, anne-babaları için herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Zaten sosyal
güvenlik sisteminde olan SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamındaki kişiler gelir testine
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tabi tutulmadan ve ayrıca prim ödemeden kendi sigortalılıkları nedeniyle sağlık yardımı almaya
devam etmektedir.
Genel sağlık sigortası ile Yeşil Kartlılar ve hiçbir güvencesi olmayan kişiler sağlık
sigortası kapsamına alınmıştır. Yeşil Kartlılar ve hiçbir sağlık güvencesi olmayanlar
bölgelerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurup gelir durumlarını
tespit ettirerek ve belirlenecek gelir durumuna göre ya primsiz olarak ya da prim karşılığı sağlık
sigortasından yararlanabilmektedir.
Dolayısıyla genel sağlık sigortası kapsamında; önceden sağlık hizmetlerinden
yararlanmakta olanların yanı sıra, isteğe bağlı sigortalı olanlar, kanunda öngörülen şartlarda
ülke sınırları içindeki diğer vatandaşlar, vatansızlar, sığınmacılar ve belirli şartlarda yabancı
ülke vatandaşları yer almaktadır.
Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60.maddesinde, genel sağlık sigortası kapsamında
olanlar, “Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar” başlığı altında sıralanmıştır. Bu madde daha sonra
5754 sayılı Kanunun 38.maddesi ile değişikliğe uğramıştır. Daha önce sağlık sigortasında
vatandaşlık esası önemli iken bu Kanun ile Türkiye’de ikamet eden tüm kişiler sağlık sigortası
kapsamına alınmıştır. Genel Sağlık Sigortası kapsamında yer alan diğer bir ifadeyle Genel
Sağlık Sigortalısı sayılacaklar aşağıda sıralanmıştır:
a)
5510 sayılı Kanunla getirilen düzenleme ile ikametgâhı Türkiye’de olan
kişilerden daha önce sağlık yardımından faydalanmakta olan sigortalılar ile isteğe bağlı sigortalı
olan kişiler,
b)

İsteğe bağlı sigortalılar,

c)

Sigortalı sayılmayanlardan;


Harcamaları, taşınır ve taşınmaz malları ve bunlardan doğan hakları dikkate
alınarak aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı, asgari ücretin üçte birinden az olanlar,


Vatansızlar ve sığınmacılar,


2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun” hükümlerine göre aylık alan kişiler,

1005 sayılı “İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden
Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun” hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler,

3292 sayılı “Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun”
hükümlerine göre aylık alan kişiler,

2330 sayılı “Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun”
hükümlerine göre aylık alan kişiler,
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2828 sayılı “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kanunu” hükümlerine göre
bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz yararlanan kişiler,

alanlar,

Harp Malullüğü aylığı alanlar ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık


442 sayılı Köy Kanununun 74.maddesi, ikinci fıkrasına göre görevlendirilen
kişiler (köy korucusu) ile aynı Kanunun ek 16.maddesine göre aylık alanlar,

2913 sayılı “Dünya Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara
ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında Kanun” hükümlerine göre aylık alan kişiler,
d)
Karşılıklı olmak şartıyla, oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından,
yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler,
e)
4447 sayılı Kanun gereğince işsizlik ödeneği ve ilgili kanunları gereğince kısa
çalışma ödeneğinden yararlandırılan kişiler,
f)
Bu Kanun veya bu Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik
kanunlarına göre gelir veya aylık alan kişiler,
g)
Yukarıdan sayılanların dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından
yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar.
Genel sağlık sigortası uygulaması ile nüfusun tamamı genel sağlık sigortasından
yararlanmış olacaktır. Genel sağlık sigortası ile kişilerin ekonomik gücüne ve sağlık hizmet
taleplerinin olup olmadığına bakılmaksızın gelecekte ortaya çıkacak hastalık riskine karşı
toplumun tüm üyelerinin sağlık hizmetlerinden yaygın ve etkin bir şekilde faydalanması
sağlanmıştır. Bu sayede sigortalılar, sağlık yardımlarının yapılmasında, kamu ve özel kesime
ait bütün sağlık tesislerinden hizmet alabileceklerdir.

7.3. Genel Sağlık Sigortasından Yaralanma Koşulları
Genel Sağlık Sigortasında sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için yararlanma
koşulları şunlardır:
a)

Genel sağlık sigortası sayılan;



5510 sayılı Kanunun 4/a, 4/b ve 4/c maddeleri gereğince sigortalı sayılan kişiler,



isteğe bağlı sigortalı olan kişiler,


ülkede oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından, yabancı bir ülke
mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler (karşılıklı olmak kaydıyla),

4447 sayılı Kanun gereğince işsizlik ödeneği ve ilgili kanunları gereğince kısa
çalışma ödeneğinden yararlandırılan kişiler,
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başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar
ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten
önceki son bir yıl içinde, genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının toplam 30 gün olması
gerekmektedir.
b)
Genel Sağlık sigortalısı sayılan 5510 sayılı Kanunun 4/b maddesine tabi olan ve
başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar ve bakmakla
yükümlü olduğu kişilerin (a) şıkkında belirtilen şartla birlikte, sağlık hizmetine başvurduğu
tarihte, 60 günden fazla prim ve prime ilişkin hiçbir borcunun olmaması gerekmektedir.
c)
Genel sağlık sigortalısı sayılan isteğe bağlı sigortalı ve oturma izni almış yabancı
ülke vatandaşlarından, yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler ve
bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte prime ve
prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması gerekmektedir.
Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamından çıkanların genel
sağlık sigortalısı olduğu tarihten itibaren 30 gün içinde sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi
için son bir yıl içinde, toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısı
aranmamaktadır.
Genel sağlık sigortalısı sayılanların, sağlık hizmeti sunucusuna başvurdukları tarihten
önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası primi ödeme gün sayısı hesabında,
aşağıdaki durumlar dikkate alınmamaktadır:


silah altına alınan sigortalının askerlikte geçen hizmet süresi,



hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk süresi,


iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortalarından geçici iş göremezlik
ödeneği alan sigortalının iş görememe süresi,

sigortalının greve katılması veya işverenin lokavt yapması hallerinde geçen süre,
sağlık hizmeti sunucusuna başvurulan tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün, genel
sağlık sigortası primi ödeme gün sayısı hesabında dikkate alınmayacaktır.
Genel Sağlık Sigortası ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, sağlık hizmetlerinden
yararlanabilmek için sağlık hizmet sunucusuna başvurduklarında, nüfus cüzdanı, sürücü
belgesi, evlenme cüzdanı, pasaport veya Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen resimli
sağlık kartı belgelerinden birini göstermek zorundadır. Acil durumlarda belge gösterimi, acil
halin sona ermesinden sonra da olabilir.
Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a, 4/b, 4/c maddeleri kapsamında genel sağlık
sigortalısı sayılanlar, zorunlu sigortalıklarının sona erdiği tarihten itibaren 10 gün süreyle genel
sağlık sigortasından yararlanmaktadırlar. Eğer bu kişilerin, sigortalılık niteliğini kaybettikleri
tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 gün zorunlu sigortalılıkları varsa sigortalılık niteliğini
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kaybettikten itibaren 90 gün süreyle bakmakla yükümlü olduğu kişiler de dâhil olmak üzere
sağlık hizmetlerinden yararlandırılmaları söz konusudur.
Genel sağlık sigortası uygulamasında hiçbir şart aranmaksızın sağlık hizmeti verilecek
olan kişiler ve haller ise şöyle sıralanabilir:


18 yaşına kadar bütün çocuklar,



Tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişiler,



Acil haller,



İş kazası ve meslek hastalığı halleri,



Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar,


Kişilerin hastalanmalarına bakılmaksızın kişiye yönelik koruyucu sağlık
hizmetleri ile insan sağlığına zararlı madde bağımlılığını önlemeye yönelik koruyucu sağlık
hizmetleri,

Analık sebebiyle ayakta veya yatarak; hekim tarafından yapılacak muayene,
teşhis için gerekli klinik muayene, doğum, laboratuvar tetkik ve tahlilleri, acil sağlık hizmetleri,
vb. tıbbi bakım ve tedaviler,

7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle
yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamındaki afetler ile 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş
Hali Kanunu gereğince ilan edilen savaş durumunda, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla
yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetleri.

7.4. Genel Sağlık Sigortasının Başlaması ve Sona Ermesi
Genel sağlık sigortasının başlangıcı, bildirimi ve tescili, 5510 sayılı Kanunun
61.maddesinde açıklanmaktadır.
a) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar, çalışmaya,
mesleki eğitime veya zorunlu staja başladıkları tarihten itibaren sağlık sigortası
başlar.
b) Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve
bağımsız çalışanlardan;

Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde
gelir vergisi mükellefi olanlar, vergi mükellefiyetinin başladığı tarihten,

Gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar, sicile kayıt
olduğu tarihten,
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Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakların seçildiği tarihten,
komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm
ortaklıkların, ticaret siciline tescil edildikleri tarihten,


Tarımsal faaliyette bulunanların meslek kuruluşlarına kayıt olduğu tarihten,



Köy ve mahalle muhtarlarının seçildikleri tarihten itibaren sağlık sigortası

başlar.

c)
Kamu idarelerinde çalışanlar, 657 sayılı devlet memurları kanununa göre
görevlendirilenler, göreve başladıkları tarihten, Harp Okulları ve Polis Akademilerinde
öğrenime başlanılan tarihten itibaren sağlık sigortası başlar.
Sigortalılığın son ermesi şu nedenlerle gerçekleşir:
1)
erdiğinde,

Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamındaki sigortalıların hizmet akdi sona

2)

BAĞ-KUR kapsamındaki sigortalıların;

a)

gelir vergisi mükellefiyetlerine son verdikleri tarihte,

b)

gelir vergisinden muaf olanların esnaf sanatkar sicil kaydının silindiği tarihte,

c)
şirketlerinin ticaret sicilinden silindiği, yönetim kurulu üyeliklerinin sona erdiği,
şirketin iflası veya tasfiyesinin tescil edildiği tarihte,
d)

tarımsal faaliyetlerin sona erdiği tarihte,

e)

köy ve mahalle muhtarlarının görevlerinin sona erdiği tarihte,

3)

Emekli Sandığı kapsamında çalışanların;

a)

ölüm veya aylık bağlanmasını gerektiren hallerde görev aylıklarının kesildiği

b)

diğer hallerde görevden ayrıldıkları tarih,

c)

sigortalı sayılmalarını gerektiren halin sona erdiği tarih,

tarih,

d)
uluslararası sosyal güvenlik çerçevesinde seçimini bulunduğu ülkenin sosyal
güvenlik kurumu ile ilişkilendiren ve işverenleri tarafından, bulunulan ülkede sosyal sigorta
kapsamında sigortalı yapılan Türk uyruklu personelin sigortalanma tarihi, sağlık sigortasının
sona erme tarihidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Genel Sağlık Sigortasının uygulama nedenlerini öğrendik. Genel
Sağlık Sigortasının kanunlaşmasına kadar geçen sürede hazırlanan kanun tasarılarını ve 2006
tarihinde kabul edilen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 2012
tarihinde uygulamaya girdiğini öğrendik. Genel Sağlık Sigortasının amacının, kişilerin
sağlıklarının korunması ve sağlık riskleri ile karşılaştıklarında oluşan harcamaların
finansmanının sağlanması olduğunu ve Türkiye’de ikamet eden herkesi kapsamına aldığını
öğrendik. Daha sonra genel sağlık sigortasından yararlanma koşulları ve genel sağlık
sigortasının başlangıcı ile sona ermesinde başlıca şartları öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)
Yeşil kartlılar ve hiçbir güvencesi olmayan kişiler gelir durumunu tespit ettirmek
için nereye başvururlar?
a)

Sağlık Bakanlığı

b)

İl Sağlık Müdürlükleri

c)

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları

d)

Sosyal Güvenlik Kurumu

2)

Ülkemizde ilk kez hangi Anayasada Genel Sağlık Sigortasına yer verilmiştir?

a)

1961 Anayasası

b)

1982 Anayasası

c)

1924 Anayasası

d)

1876 Anayasası

3)
Tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişiler, iş kazası ve meslek hastalıkları,
acil haller, bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklarda sağlık hizmetinden yararlananlar hangi
kapsamda yer alır?
a)

Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamındadır.

b)
Genel sağlık sigortası kapsamında olup hiçbir şart aranmaksızın sağlık
hizmetinden yararlananlar kapsamındadır.
c)
Genel sağlık sigortası kapsamında şarta bağlı sağlık hizmetinden yararlananlar
kapsamındadır.
d)
Sosyal hizmetler ve yardımlar kapsamında olup sağlık hizmetlerinden
yararlananlar kapsamındadır.
4)

Ülkemizde Genel Sağlık Sigortası hangi tarihte uygulamaya girmiştir?

a)

15.12.2006 tarihinde

b)

01.01.2008 tarihinde

c)

01.01.2012 tarihinde

d)

01.01.2013 tarihinde
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5)

Hangisi Genel Sağlık Sigortasının amacını veren en iyi tanımdır?

a)

GSS’nın amacı sağlık harcamalarının finansmanını sağlamaktır.

b)
GSS’nın amacı toplumda bütün kişilerin sağlık hizmetlerinden eşit ve etkin
şekilde faydalanmasını sağlamaktır.
c)
GSS’nın amacı, kişilerin sağlıklarının korunmasını sağlamak, sağlık riskleri ile
karşılaştıklarında oluşan harcamaların finansmanını sağlamaktır.
d)
GSS’nın amacı, toplumdaki tüm bireylerin sağlıklı yaşam güvencesine sahip
olmasını sağlamaktır.
6)
Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a, 4/b, 4/c maddeleri kapsamında genel
sağlık sigortalısı sayılanlar zorunlu sigortalıklarının sona erdiği tarihten itibaren kaç gün süreyle
genel sağlık sigortasından yararlanabilirler?
a)

90 gün

b)

30 gün

c)

7 gün

d)

10 gün

7)
Genel Sağlık Sigortası uygulamasında hiçbir şart aranmaksızın sağlık hizmeti
verilecek olan haller arasına hangisi girmez?
a)

İşsizlik halleri

b)

İş kazası ve meslek hastalığı halleri

c)

Acil haller

d)

Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık halleri

8)
yanlıştır?

Genel Sağlık Sigortasının başlangıcı ile ilgili aşağıdaki örneklerden hangisi

a)

Mesleki eğitime veya zorunlu staja başlanılan tarihte sağlık sigortası başlar.

b)

Köy ve mahalle muhtarları seçildikleri tarihten itibaren sağlık sigortası başlar.

c)
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa görev görevlendirilenler göreve
başladıkları tarihten itibaren sağlık sigortası başlar.
d)
Tarımsal faaliyette bulunanlar faaliyete başladığı tarihten itibaren sağlık
sigortası başlar.
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9)
Türkiye’de ikamet eden vatandaşlar ve Türkiye’de ikamet izni almış ve bir
yıldan fazla Türkiye’de ikamet eden yabancılar 01.01.2012 tarihinden itibaren zorunlu olarak
genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır. Vatansızlar ve sığınmacılar için hangisi doğrudur?
a)

Vatansızlar ve sığınmacılar Genel Sağlık Sigortası kapsamında yer almaz.

b)

Vatansızlar ve sığınmacılar Genel Sağlık Sigortası kapsamındadır.

c)
yararlanır.

Vatansızlar ve sığınmacılar sadece devletin koruyucu sağlık hizmetinden

d)
karşılanır.

Vatansızlar ve sığınmacıların sağlık ihtiyacı özel bir fondan sağlanarak

10)

Hangisi Genel Sağlık Sigortasının uygulama nedenleri arasına girmez?

a)

Koruyucu sağlık hizmetlerine önem verilmemiştir.

b)

Sağlık hizmetlerinin sunumunda eşitsizlikler vardır.

c)
kalmıştır.
d)

Sağlık çalışanlarının (hekim, hemşire, diğer sağlık personeli) sayısı yetersiz
Bütçeden sağlığa ayrılan pay oldukça düşük kalmıştır.

Cevaplar
1) c, 2) b, 3) b, 4) c, 5) c, 6) d, 7) a, 8) d, 9) b, 10) c
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8. GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA FİNANSMANI
SAĞLANACAK SAĞLIK HİZMETLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumunca Finansmanı
Sağlanacak Sağlık Hizmetleri
8.2. Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumunca Finansmanı
Sağlanmayacak Sağlık Hizmetleri
8.3. Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumunca Sağlanacak
Sağlık Hizmetlerinden Katılım Payı Alınması
8.4. Genel Sağlık Sigortasında Hizmet Basamakları ve Sevk Zinciri
8.5. Genel Sağlık Sigortasında Prim Oranları

228

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

a) Genel Sağlık Sigortası kapsamında finansmanı sağlanmayacak sağlık
hizmetleri nelerdir?
b)

Sosyal Güvenlik Kurumu estetik burun ameliyatı giderini karşılar mı?

c) Aile hekimliğinden sevk alarak kamu hastanelerine gidilirse katılım payı
ödenir mi?
d) Üniversite hastanelerinde teşhis ve tedavi giderlerinin maliyeti neden
yüksektir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Sosyal
Kurumunca
sağlanacak
hizmetleri

Kazanım
Sosyal
Güvenlik
Güvenlik
GSS
finansmanı Kurumunun
finansmanını
sağlık kapsamında
sağlayacağı
sağlık
hizmetlerini öğrenmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Ana
başlıklar
itibariyle
finansmanı
sağlanacak
sağlık
hizmetleri en az iki kez
tekrar edilmelidir.

Sosyal
güvenlik
Sosyal
Güvenlik
GSS
kapsamında
GSS finansmanı sağlanmayacak
Kurumunca
finansmanı Kurumunun
finansmanını sağlık hizmetleri bir-iki kez
sağlanmayacak
kamu kapsamında
karşılamadığı
sağlık tekrarla öğrenilebilir.
hizmetleri
hizmetlerini öğrenmek
Sosyal
Güvenlik
Sosyal
Güvenlik
Katılım payı nedir,
Kurumunca
sağlık Kurumunun hangi nedenle ve niçin alınır, katılım payının
hizmetleri
sunumunda ne kadar katılım payı aldığını alınmadığı
durumlar
öğrenmek
katılım payı alınması
nelerdir
konusu
tekrarlanmalıdır.
Genel Sağlık Sigortası
Genel
Sağlık
Hizmet basamakları
hizmet birinci bölümde verilmişti.
Sigortası
kapsamında kapsamında
ve
sevk Konunun yeniden tekrarı
hizmet basamakları ve sevk basamaklarını
zincirinin
neden
önemli
zinciri
bilgileri pekiştirecektir.
olduğunu öğrenmek
Genel
Sağlık
Genel
Sağlık
Prim oranları ve
Sigortasında prim oranları Sigortasında, sosyal güvenlik prim
tespiti
konusu
kuruluşlarına göre prim yazılarak çalışılırsa kalıcı
oranlarını öğrenmek, isteğe olacaktır.
bağlı sigortalılarda prim
tespitinin nasıl yapıldığı
hakkında bilgi sahibi olmak
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Anahtar Kavramlar
Katılım payı,
Sevk zinciri,
Gelir testi
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Giriş
Genel Sağlık Sigortası kapsamında finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri; koruyucu
sağlık hizmetleri, hastalık, diş hastalıkları, analık sebebiyle hastanın ayakta veya yatarak aldığı
sağlık hizmetleri, yardımcı üreme yöntemi tedavileri ve hasta için gerekli tıbbi araç-gereç, tıbbi
sarf malzemeleri, vb. için yapılan hizmetlerdir. Genel Sağlık Sigortası kapsamında isteğe bağlı
estetik amaçla yapılan sağlık hizmet giderlerinin finansmanı sağlanmamaktadır.
Sosyal Güvenlik Kurumu her yıl tespit edilen miktarlarda Kanunda sayılan bazı sağlık
hizmetlerinden katılım payı almaktadır. Daha önce de sözünü ettiğimiz gibi katılım payı
alınmasının nedeni sağlık talebinin gereksiz artışını önlemek, sağlık harcamalarının
finansmanına katkı sağlamaktır.
Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığınca tespit edilen sağlık hizmet
basamaklarına ve sağlık hizmet sunucuları arasında sevk zincirine uyulmasını istemektedir.
Sevk zinciri uygulamasında kişiler önce birinci basamak sağlık kurumlarına, tedavi imkanı
yoksa ikinci basamak sağlık kurumlarına gitmeli, sağlık gereksinimini burada da
karşılayamazlarsa üçüncü basamak sağlık kurumlarına başvurmalıdır.
Genel Sağlık Sigortasında Yeşil Kartlılar ve hiçbir güvencesi olmayan kişiler
bölgelerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurarak gelir testi yaptırmak
ve bu gelire göre prim ödeyerek sağlık sigortasından faydalanmak durumundadır.
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8.1. Genel Sağlık Sigortası Kapsamında
Kurumunca Finansmanı Sağlanacak Sağlık Hizmetleri

Sosyal

Güvenlik

Genel sağlık sigortası kapsamında finansmanı Sosyal Güvenlik Kurumunca Sağlanacak
sağlık hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz:
a)
Kişilerin hastalanmalarına bakılmaksızın kişiye yönelik koruyucu sağlık
hizmetleri ile insan sağlığına zararlı madde bağımlılığını önlemeye yönelik koruyucu sağlık
hizmetleri,
b)

Kişilerin hastalanmaları halinde ayakta veya yatarak;



hekim tarafından yapılacak muayene,



hekimin göreceği lüzum üzerine teşhis için gerekli klinik muayeneler,



laboratuvar tetkik ve tahlilleri ile diğer tanı yöntemleri,



konulan teşhise dayalı olarak yapılacak tıbbi müdahale ve tedaviler,



hasta takibi ve rehabilitasyon hizmetleri,



organ, doku ve kök hücre nakline ve hücre tedavilerine yönelik sağlık hizmetleri,



acil sağlık hizmetleri,


ilgili kanunları gereğince sağlık meslek mensubu sayılanların hekimlerin kararı
üzerine yapacakları tıbbi bakım ve tedaviler.
c)

Analık sebebiyle ayakta veya yatarak;



hekim tarafından yapılacak muayene,



hekimin göreceği lüzum üzerine teşhis için gerekli klinik muayeneler,



doğum,



laboratuvar tetkik ve tahlilleri ile diğer tanı yöntemleri,



konulan teşhise dayalı olarak yapılacak tıbbi müdahale ve tedaviler,



hasta takibi,



rahim tahliyesi,



tıbbi sterilizasyon ve acil sağlık hizmetleri,
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ilgili kanunları gereğince sağlık meslek mensubu sayılanların hekimlerin kararı
üzerine yapacakları tıbbi bakım ve tedaviler.
d)

Diş hastalıkları sebebiyle kişilerin hastalanmaları halinde ayakta veya yatarak;



ağız ve diş muayenesi,


diş hekiminin göreceği lüzum üzerine ağız ve diş hastalıklarının teşhisi için
gerekli klinik muayeneler,


laboratuar tetkik ve tahlilleri ile diğer tanı yöntemleri,



konulan teşhise dayalı olarak yapılacak tıbbi müdahale ve tedaviler,



diş çekimi,



konservatif diş tedavisi ve kanal tedavisi,



hasta takibi,



diş protez uygulamaları,



ağız ve diş hastalıkları ile ilgili acil sağlık hizmetleri,


18 yaşını doldurmamış kişilerin ortodontik diş tedavilerinin 5510 sayılı Kanunun
72.maddesine göre belirlenen tutarı.
e)
Evli olmakla birlikte çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalısı kadın ise
kendisinin, erkek ise karısının aşağıdaki şartların gerçekleşmesi halinde en fazla iki deneme ile
sınırlı olmak üzere yardımcı üreme yöntemi tedavileri;

yapılan tıbbi tedaviler sonrasında tıbbi yöntemlerle çocuk sahibi olamadığını ve
ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğinin, Kurumca yetkilendirilen sağlık
hizmeti sunucuları, sağlık kurulları tarafından, tıbben mümkün görülmesi,


23 yaşından büyük 39 yaşından küçük olması,



uygulamanın yapıldığı tıbbi merkezin Kurum ile sözleşme yapmış olması,


son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınmamış olduğunun,
Kurum’ca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları sağlık kurulları tarafından belgelenmesi,

en az beş yıldır genel sağlık sigortalı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup
900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması.
f)
Sağlanacak sağlık hizmetleriyle ilgili teşhis ve tedaviler için gerekli olabilecek
kan ve kan ürünleri, kemik iliği, aşı, ilaç, ortez, protez, tıbbi araç ve gereç, kişi kullanımına
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mahsus tıbbi cihaz, tıbbi sarf, iyileştirici nitelikteki tıbbi sarf malzemelerinin sağlanması,
takılması, garanti süresi sonrası bakımı, onarılması ve yenilenmesi hizmetleri.
Yukarıda altı grup altında özetlediğimiz sağlık hizmetleriyle ilgili olarak kan ve kan
ürünleri, kemik iliği, aşı, ilaç, ortez, protez, tıbbi araç gereç, kişi kullanımına uygun tıbbi cihaz,
tıbbi sarf, iyileştirici nitelikteki tıbbi sarf malzemelerinin sağlanması, takılması, garanti süresi
sonrası bakımı, onarılması ve yenilenmesi hizmetlerinin türleri, miktarları, kullanım süreleri,
ödeme usul ve esaslarını, Sosyal Güvenlik Kurumu belirlemektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu
bu konuda Sağlık Bakanlığının görüşünü almakta, bu amaçla komisyonlar kurup, ulusal ve
uluslararası tüzel kişilerle işbirliği yapabilmektedir
Tedavisi devam eden genel sağlık sigortalısı, sigortalı sayılma şartlarını kaybetse bile
devam eden tedavi hizmetleri kişinin iyileşmesine kadar devam etmektedir.

8.2. Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Sosyal
Kurumunca Finansmanı Sağlanmayacak Sağlık Hizmetleri

Güvenlik

Genel sağlık sigortası kapsamında finansmanı Sosyal Güvenlik Kurumunca
karşılanmayacak sağlık hizmetleri şunlardır:
a)
Vücut bütünlüğünü sağlamak amacıyla yapılan ve iş kazası ile meslek
hastalığına, kazaya, hastalıklara veya konjenital nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan durumlarda
yapılacak sağlık hizmetleri dışında estetik amaçlı yapılan her türlü sağlık hizmeti,
b)
c)
hizmetleri,

Estetik amaçlı ortodontik diş tedavileri,
Sağlık Bakanlığınca tıbben sağlık hizmeti olduğu kabul edilmeyen sağlık

d)
Yabancı ülke vatandaşlarının; genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık
sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldığı tarihten önce mevcut olan kronik
hastalıkları.

8.3. Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumunca
Sağlanacak Sağlık Hizmetlerinden Katılım Payı Alınması
Kanunda sayılan aşağıdaki sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmaktadır:
a)
Ayakta tedavide hekim (Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme
imzalanmış, görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş aile hekimleri hariç) ve diş hekimi
muayenesi,
b)

Ortez, protez, iyileştirme araç ve gereçleri,

c)

Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar,
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d)

Yardımcı üreme yöntemi tedavileri.

Ayakta tedavide, hekim ve diş hekimi muayenesinde sağlık hizmetleri için alınan
katılım payı sabit bir ücret olmayıp her yıl, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen
yeniden değerleme oranı kadar artırılmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu, birinci basamak
sağlık hizmetlerinde yapılan muayenelerde bu miktarı almamaya ya da daha düşük belirlemeye,
ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde daha önceki basamaklardan sevkli başvuru
yapılıp yapılmadığına, vb. dikkat ederek katılım payını yarısına kadar indirmeye veya beş
katına kadar çıkarmaya ya da kanuni tutarlarına getirmeye yetkilidir.
Ortez, protez, iyileştirme araç ve gereçleri ile ayakta tedavide sağlanan ilaçlarda katılım
payı tespitinde bazı ölçütler dikkate alınmaktadır. Örnek, sağlık hizmetlerinin hayati öneme
sahip olup olmaması, iyileştirme araç-gereçlerinin ve tedavide kullanılan ilaçların gereksiz
kullanımını azaltma, vb. gibi. Bu grupta katılım payı, kişilerin prime esas kazançlarının % 10
ile % 20 oranında olmak kaydıyla Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenmektedir.
Ayrıca yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olmak isteyenlerden katılım payı ilk
denemede % 30, ikinci denemede % 25 oranında alınmaktadır.
Katılım paylarının hesaplanmasında kanuna göre tespit edilen sağlık hizmeti tutarları
esas alınmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu, katılım paylarını, gelir ve aylık alan kişilerin gelir
ve aylıklarından, çalışanların ücret ve maaşlarından mahsup edilmek suretiyle tahsile ve katılım
paylarının ödenme usulünü belirlemeye yetkilidir.
8.3.1. Katılım Payı Alınmayacak Sağlık Hizmetleri ve Kişiler
Katılım payı alınmayacak sağlık hizmetleri şunlardır:
a)

iş kazası ve meslek hastalıkları,

b)

askeri tatbikat ve manevralarda sağlanan sağlık hizmetleri,

c)

doğal afet ve savaş durumunda sağlanan sağlık hizmetleri,

d)

aile hekimliği muayeneleri ve kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri,

e)
sağlık raporu ile belgelendirmek kaydıyla, Sosyal Güvenlik Kurumunca
belirlenen kronik hastalıklar, hayati öneme sahip ortez, protez, iyileştirme araç ve gereçleri ile
organ, doku ve kök hücre nakli,
f)

Kanunda tanımlanan kontrol muayeneleri.

Katılım payı alınmayacak kişiler ise şöyle sıralanabilir:
a)

Vatani Hizmet Tertibinden şeref aylığı alan kişiler ve eşleri,

b)

Vatani Hizmet Tertibinden aylık alan kişiler,
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c)
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa göre korunma, bakım
ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler,
d)
alanlar,
e)

Harp malullüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık

Vazife malulleri,

f)
Harp okulları ve yüksekokullarda Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyan,
askeri öğrenciler, askerlik eğitimine tabi tutulan adaylar,
g)

Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler,

h)
3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış maluller ve vazife malullüğü aylığı
alan er ve erbaşlar,
Bu kişilerin, sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez, protez ve diğer
iyileştirici araç/gereçler, herhangi bir katılım payı veya fark alınmaksızın ve kısıtlama
getirilmeksizin karşılanmaktadır.
8.3.2. Katılım Payı İadesi
Genel sağlık sigortalısı sayılan ve aşağıda belirtilen kişiler, ödedikleri katılım payını
talep ettikleri takdirde kendilerine ödedikleri katılım payı geri ödenir.
1) Vatansızlar ve sığınmacılar,
2) 1976 tarih ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk
Vatandaşlarına Aylık Sağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alanlar,
3) Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanıldığında
aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı, asgari ücretin üçte birinden az
olan vatandaşlar.
Katılım payının iadesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu
hükümlerine göre yapılmaktadır.

8.4.

Genel Sağlık Sigortasında Hizmet Basamakları ve Sevk Zinciri

Genel Sağlık Sigortasının uygulanmasında sağlık hizmeti sunucuları; birinci, ikinci ve
üçüncü basamak olmak üzere gruplanmıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından tespit edilen bu
basamaklar ve sağlık hizmet sunucuları arasında sevk zinciri, Sağlık Bakanlığının görüşü
alınarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmektedir. Sevk zincirinin
belirlenmesinde, tanı, ön tanı ile hekimlerin ve diş hekimlerinin uzmanlıkları da dikkate
alınmaktadır.
Sosyal Güvenlik Kurumu, sağlık hizmetlerinin sağlanabilmesinde, sağlık sigortalısı ve
bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sevk zinciri kurallarına uygun hareket etmesini zorunlu
kılmaktadır.
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Birinci basamak sağlık hizmetleri, daha çok koruyucu sağlık hizmetleri ve sınırlı tedavi
hizmetlerini içermektedir. Birinci basamak sağlık hizmetleri, genellikle uzmanlaşmamış tıp
personeli ve sağlık personeli tarafından sunulmaktadır. Birinci basamak sağlık hizmeti veren
kurumlara, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, dispanserler verilebilir. Aile
hekimleri de birinci basamak sağlık hizmeti sunmaktadır.
İkinci basamak sağlık hizmetleri, uzman tıp ve sağlık personelinin yer aldığı, farklı
büyüklükte hastanelerin tedavi amaçlı verdiği hizmetleri içermektedir. İkinci basamak sağlık
hizmetlerinin amacı tedavi hizmetlerinin sunulmasıdır. Birinci basamak sağlık hizmetleri
aracılığıyla tedavi edilmeyen hastaların tedavisi ikinci basamak sağlık kurumlarında örneğin,
ilçe ya da il hastanesinde yapılmaktadır.
Üçüncü basamak sağlık hizmetleri de tedavi amaçlı olup, birinci ve ikinci basamakta
verilmesi mümkün olmayan yoğun bilgi ve teknoloji gerektiren karmaşık ve ağır vakalara
yönelik hizmetleri sağlamaktadır. Üçüncü basamak sağlık hizmetleri, bölge hastaneleri, eğitim
ve araştırma hastaneleri, ihtisas hastaneleri tarafından verilmektedir.
Birinci basamakta verilen sağlık hizmetleri, ikinci ve üçüncü basamak sağlık
hizmetlerine göre daha dar kapsamlıdır. Ancak birinci basamak sağlık hizmetlerine
ulaşılabilirlik daha kolay ve verilen tedavi hizmetlerinin maliyeti daha düşüktür. Çünkü birinci
basamakta verilen tedavi hizmetleri için daha az yatırım ve işletme sermayesi gerekmektedir.
Sağlık sisteminde, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin koordineli
olması, bir bütünlük göstermesi gerekmektedir. Birinci basamak sağlık kurumlarında tedavi
edilmesi mümkün olan hastaların, ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumlarında tedavi
edilmesi sağlık harcamalarının artması sonucunu doğuracaktır.
Sevk zinciri uygulamasında, kişiler önce birinci basamak sağlık kurumlarına, tedavi
imkânı yoksa ikinci basamak sağlık kurumlarına gitmeli buradan da sağlık gereksinimini
karşılayamazlarsa üçüncü basamak sağlık kurumlarına gitmelidir. Tablo.8-1 hizmet
basamaklarına göre özel ve resmi sağlık kuruluşlarını göstermektedir.
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Tablo.8-1 Hizmet Basamaklarına Göre Resmi ve Özel Sağlık Kuruluşları
Basamak Adı

Resmi Sağlık Kuruluşu

Özel Sağlık Kurulu

Birinci Basamak

Kamu
idareleri
Özel
poliklinikler,
bünyesinde kurum hekimlikleri, ağız ve diş sağlığı sunan özel
ana-çocuk sağlığı ve aile sağlık kuruluşları.
planlaması merkezi, verem
savaş
dispanseri,
sağlık
merkezi,
toplum
sağlığı
merkezi, aile hekimleri.

İkinci Basamak

Eğitim ve araştırma
hastanesi
olmayan
devlet
hastaneleri ve bu hastanelere
bağlı semt poliklinikleri, entegre
ilçe
hastaneleri,
Sağlık
Bakanlığına bağlı ağız ve diş
sağlığı
merkezleri,
Tıp
Fakültelerinin bulunduğu ilin
dışında yer alan uygulama ve
araştırma merkezleri,

Üçüncü Basamak

Eğitim ve araştırma hastaneleri, özel dal eğitim ve
araştırma hastaneleri, Üniversite Tıp Fakültelerinin bulunduğu
ilde kurulu sağlık uygulama ve araştırma merkezleri (üniversitesi
hastaneleri) bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri,
üniversitelerin diş hekimliği fakülteleri,

Özel
Hastaneler
yönetmeliğine göre ruhsat
almış hastaneler, Ayakta
Teşhis ve Tedavi Yapılan
Özel Sağlık Kuruluşları
Hakkında
Yönetmelik
Kapsamında
açılan
tıp
merkezleri,
özel
dal
merkezleri.

8.5. Genel Sağlık Sigortasında Prim Oranları
Genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi olanlar için
Kanunun 82. maddesinin 1.fıkrasına göre hesaplanan prime esas kazancın % 12,5’idir. Bu
primin % 5’i sigortalı, % 7,5’i ise işveren payıdır. Bu oranlar 4/a, 4/b ve 4/c kapsamındaki
sigortalılar için geçerlidir. Yalnız genel sağlık sigortasına tabi olanlar ile 4447 sayılı Kanun
gereğince işsizlik ödeneği ve ilgili kanunları gereğince kısa çalışma ödeneğinden
yararlandırılan kişiler ve 4046 sayılı Kanunun 21.maddesine göre iş kaybı tazminatı alanlar için
genel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın % 12’idir. Diğer durumları şöyle
özetleyebiliriz:
a)
Kısa vadeli sigorta kolları primi, yapılan işin, iş kazası ve meslek hastalığı
bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre tespit edilmektedir. İş kazaları ve meslek
hastalıkları sigortası primi, % 1,5 ile % 7 arasındadır. Primin tamamı işveren tarafından
karşılanmaktadır. İş kolları tehlikenin ağırlığına göre sınıflara, bu sınıflar da özel iş şartlarına
ve tehlikeyi önlemek için alınmış tedbirlere göre derecelere ayrılmakta, hangi iş kolunun hangi
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tehlike sınıfına girdiği ve tehlike sınıf ve derecesine ait prim oranlarının tespiti bir tarifeye göre
belirlenmektedir. Bu tarife, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar
Kurulu kararıyla yürürlüğe konmaktadır.
b)
Hiçbir şart olmadan sağlık hizmeti verilecek olan (18 yaşına kadar bütün
çocuklar, acil haller, iş kazası ve meslek hastalığı halleri, tıbben başkasının bakımına muhtaç
olanlar, vb.) kimseler, prim ödememektedir.
c)
Emekli Sandığı çalışanlarının, tespit edilen emeklilik keseneğine esas aylıkları
üzerinden emeklilik priminin, % 16’ı, çalışanlardan % 20’i kurumdan tahsil edilmekte ancak
sağlık primi adı altında çalışanlardan prim alınmamaktadır. Sağlık giderleri, ilgili mevzuat
hükümleri gereğince işveren, yani kurumları tarafından yapılmaktadır.
d)
Yeşil kart sahibi olanlar, genel sağlık sigortası kapsamında sağlık
yardımlarından yararlanmaya vize süresi dolana kadar devam edecek vize süresinin dolduğu
tarihten itibaren en geç bir ay içinde gelir testi için müracaat edeceklerdir. Hiçbir sosyal
güvencesi olmayanlar 31.01.2012 tarihi itibariyle resen tescil edilmiş olup tescil edildiklerine
dair yazı ve yazı ekinde “gelir testine müracaat bildirim” belgesi adreslerine gönderilmiştir.
Gelir testine müracaat bildirim belgesi tebliğ edilenlerin, tebliğ tarihinden itibaren en
geç bir ay içinde ikametlerinin bulunduğu yer Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına
başvurmaları gerekmektedir. Gelir testi yapıldıktan sonra gelir testi sonuçları, söz konusu Vakıf
tarafından elektronik ortamda, Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmektedir. Gelir testi sonucu
aile içinde kişi başına düşen aylık ortalama gelire göre bu kişilere ödemesi gereken prim miktarı
yazılı olarak bildirilmektedir.
Gelir testi yapılırken, genel sağlık sigortalısı ile aynı ikametgâhta yaşayan eş, evli
olmayan çocuklar ile ana ve babanın gelirleri, harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan
doğan hakları da dikkate alınarak belirlenen ailenin aylık geliri, hanede yaşayan aile bireyi
sayısına bölünerek aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık tutarı tespit edilmektedir.
Aile içinde kişi başına düşen aylık gelir, asgari ücretin üçte birinden az ise o ailenin tüm
fertleri hiçbir ödeme yapmadan sağlık sigortası sisteminden yararlanabilir. Dolayısıyla bu
kişilerin primleri devlet tarafından ödenecektir. Hatta devlet aile içinde her birey için ayrı ayrı
prim ödeyecektir. Prim miktarının tespitinde şu hesaplamalar yapılır:
1.1.2016 – 30.6.2017 tarihleri arasındaki asgari ücreti (1647 TL) dikkate alalım.

Örnek: Asgari ücretin 1647 TL olması durumunda değişik gelir düzeylerinde
ödenecek genel sağlık sigortası primleri şu miktarlarda olacaktır:

Aile içinde kişi başına aylık gelir brüt asgari ücretin üçte birini aşmıyorsa prim
ödenmeyecektir.

Aile içinde kişi başına aylık gelir brüt asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret
arasında (549TL - 1647 TL) ise aylık 65,68 TL prim ödenir.
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Aile içinde kişi başına aylık gelir asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında
(1647TL-3249 TL) ise aylık 197,64 TL, prim ödenir.

Aile içinde kişi başına aylık gelir, asgari ücretin iki katından fazla (3249 TL’den)
ise aylık 395,28 TL prim ödenecektir.
Gelir testi başvurusu sırasında aile içi kişi başına aylık gelirinin, asgari ücretin iki
katından fazla olduğunu beyan edenler için gelir testi yapılmadan, beyan edilen gelir esas
alınarak genel sağlık sigortası tescili yapılmaktadır.
Kendisine gelir testi yapılmasını istemeyenler ve genel sağlık sigortasının tescilinin
yapıldığına dair tebligata rağmen bir ay içinde gelir testi yaptırmayanların geliri asgari ücretin
iki katı kabul edilecek ve bu kişiler 395,28 TL prim ödeyeceklerdir. Ödenecek prim miktarı her
yıl asgari ücrete göre değişmektedir. Gelir testi de; doğum, evlenme, boşanma, vb. gibi
nedenlerle ailedeki birey sayısının değişmesine bağlı olarak yenilenmektedir.
Genel sağlık sigortası tescili yapıldığından itibaren primi devlet tarafından ödenenler ile
asgari ücretin üçte biri üzerinden prim ödeyenler için her yıl hane ziyaretleri yapılacak, gelir
durumunda, aile sayısındaki değişikliklere göre kişi başına düşen aylık gelir tutarına göre prim
miktarı, yeniden belirlenecektir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Genel Sağlık Sigortası kapsamında finansmanı sağlanacak ve
sağlanmayacak sağlık hizmetlerini öğrendik. Sosyal Güvenlik Kurumunca sağlanacak sağlık
hizmetlerinden katılım payı alınmasının nedenlerini, katılım payının nasıl tespit edildiğini,
katılım payı tespitinde gözönünde tutulan ölçütlerin neler olduğunu öğrendik. Katılım payının
alınmayacağı kişiler ve sağlık hizmetlerinin neler olduğunu, katılım payı iadesinin kimlere
yapılacağını öğrendik. Sağlık hizmetlerinde sevk zinicirinin önemini , sevk zincirine uymanın
sağlık harcamaları üzerindeki olumlu etkisini öğrendik. Ayrıca Genel Sağlık Sigortasında prim
oranlarının ne olduğunu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında gelir testinin nasıl
yapılacağını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)
Sosyal Güvenlik Kurumunca Genel Sağlık Sigortası kapsamında finansmanı
sağlanmayacak sağlık hizmeti hangisidir?
a)

Analık sebebiyle ayakta veya yatarak verilen sağlık hizmetleri

b)

Estetik amaçlı ortodondik diş tedavisi giderleri

c)

Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri

d)
hizmetleri

İnsan sağlığına zararlı madde bağımlılığını önlemeye yönelik koruyucu sağlık

2)

Hangisi katılım payı alınmayacak sağlık hizmetleri arasında yer alır?

a)

Ayakta tedavide sağlanacak ilaçlar

b)

Aile hekimliği muayeneleri

c)

Yardımcı üreme yöntemi tedavileri

d)

Diş hekimi muayenesi

3)

Katılım payı alınacak sağlık hizmetleri arasına hangisi girmez?

a)

Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar

b)

Yardımcı üreme yöntemleri

c)

Diş hekimi muayenesi

d)

Meslek hastalıkları

4)

Katılım payı alınmayacak kişiler arasına hangisi girmez?

a)

Vatani hizmet tertibinden aylık alan kişiler

b)

Askeri öğrenciler, askerlik eğitimine tabi tutalan adaylar

c)

Vatansızlar ve sığınmacılar

d)

Harp malullüğü aylığı alanlar
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5)
Sağlık hizmetleri için alınan katılım payı sabit bir ücret olmayıp her yıl arttırılır.
Bu artış için hangi Kanunda belirlenen yeniden değerleme oranı esas alınır?
a)

Bütçe Kanunu

b)

Gelir Vergisi Kanunu

c)

Vergi Usul Kanunu

d)

Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu

6)

Katılım payı tespitinde Sosyal Güvenlik Kurumu için hangisi önemsizdir?

a)

Kişilerin prime esas kazançlarının düşük olup olmaması

b)

Sağlık hizmetlerinin hayati öneme sahip olup olmaması

c)

İyileştirme araç gereçlerinin gereksiz kulllanımını azaltma

d)

Tedavide kullanılan araçların gereksiz kullanımını azaltma

7)

Hangi basamakta verilen sağlık hizmetlerine ulaşılabilirlik kolaydır?

a)

Birinci basamakta

b)

İkinci basamakta

c)

Üçüncü basamakta

d)

Basamaklandırılmayan sağlık hizmetlerinde

8)
Uzman tıp ve sağlık personelinin yer aldığı farklı büyüklükteki hastanelerin
tedavi amaçlı verdiği hizmetler hangisinde gerçekleşir?
a)

Birinci basamak sağlık hizmetleri

b)

İkinci basamak sağlık hizmetleri

c)

Üçüncü basamak sağlık hizmetleri

d)

Ağız ve diş sağlığı sunan özel sağlık kuruluşları
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9)
doğrudur?

Sevk zinciri uygulamasına örnek olarak verilen aşağıdaki örneklerden hangisi

a)
Birinci basamak sağlık kurumlarında tedavi edilmeyen hastalar ikinci veya
üçüncü basamak sağlık kurumlarana gitmelidir.
b)
Hastalar kendilerine en yakın buldukları hastaneye gitmeli, sağlık ihtiyacını
karşılayamazsa üniversite hastanesine gitmelidir.
c)
Kişiler önce ikinci basamak sağlık kurumlarına memnun kalmazlarsa üçüncü
basamak sağlık kurumlarına gitmelidir.
d)
gitmelidir.
10)

Hastalar önce özel hastanelere gitmeli gerekirse üniversite hastanelerine
Hangi ifade yanlıştır?

a)
Genel Sağlık Sigortası primi, prime esas kazancın % 12,5 olup % 5’i sigortalı,
% 7,5’i işveren payıdır.
b)
İşsiz ödeneğinden yararlandırılanlar ve kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan
kişiler için genel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın % 12’idir.
c)

Emekli Sandığı çalışanlarından sağlık primi altında prim alınmamaktadır.

d)
İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası primi % 1,5 ile % 7 arasında olup prim
işçi ve işveren tarafından yarı yarıya alınmaktadır.

Cevaplar
1) b, 2) b, 3) d, 4) c, 5) c, 6) a, 7) a, 8) b, 9) a, 10) d
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9. GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASIYLA İLGİLİ
MEVZUAT VE DİĞER KURUMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Genel Sağlık Sigortası Uygulamasıyla İlgili Mevzuat
9.2. Genel Sağlık Sigortası Uygulamasıyla İlgili Kurumlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
a)

Genel Sağlık Sigortası ile ilgili Kanun hangi tarihte yayınlanmıştır?

b)

Genel Sağlık Sigortası ile ilgili en önemli kurumun adı nedir?

c)
Türk Eczacılar Birliği ile Türk Tabipler Birliği’nin Genel Sağlık Sigortası
Uygulamasında etkileri nelerdir?
d)
önemlidir?

Medula sistemi nedir? Genel Sağlık Sigortası Uygulamasında rolü niçin
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Genel Sağlık Sigortası
Genel
Sağlık
Sigortası
uygulamasıyla uygulamasında esas olan
kanun,
kararname,
ilgili mevzuat
yönetmelik,
tebliğleri
öğrenmek, Sosyal Güvenlik
Kurumunca çıkartılan Sağlık
Uygulama
Tebliğlerinin
amacını öğrenmek
Genel Sağlık Sigortası
Genel
Sağlık
Sigortası
uygulamasıyla uygulamasıyla ilgili Sosyal
Güvenlik Kurumu ve bu
ilgili kurumlar
kurumda ilgili birimleri,
Sağlık Bakanlığı ve diğer
kurumları öğrenmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Bu
konuda
ilgili
Kanun, yönetmelik ve
tebliğleri yıl sırasına göre
gruplamak ve amaçlarını
tekrar
etmek
faydalı
olabilir.

Genel sağlık sigortası
ile
ilgili
kurumları
tanımak,
görevlerini
öğrenmek için konunun ikiüç kez tekrarını yapmak
faydalı olacaktır.
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Anahtar Kavramlar
Genel sağlık sigortası kanunu,
Sağlık uygulama tebliği (sut),
Ödeme komisyonu,
Medula.
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Giriş
Genel Sağlık Sigortası uygulamasında 5010 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu ve bu Kanunda değişiklik yapan 5754 ve 5763 sayılı Kanunlar esas
alınmaktadır. Bununla beraber bu kanunlara bağlı kalarak çıkartılan yönetmelik, tebliğ ve
genelgeler de uygulamayı kolaylaştırmak bakımından önemlidir. Genel Sağlık Sigortası
uygulamasında ayrıca 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ve sosyal güvenlik
kuruluşlarıyla ilgili 1479 sayılı 5434 sayılı ve 506 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde
hazırlanan Sağlık Uygulama Tebliğleri (SUT) nin önemli bir yeri vardır. Sosyal Güvenlik
Kurumu, Sağlık Uygulama Tebliğlerini sağlık hizmetlerinin temininde usul ve esasları
belirlemek amacıyla ilan etmektedir.
Genel Sağlık Sigortası uygulamasında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın Sağlık
Bakanlığı’nın ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nca oluşturulan kurul ve komisyonların önemli bir
rolü vardır. Ayrıca sağlık hizmet sunucuları tarafından sağlanan sağlık hizmetlerine ilişkin
bilgilerin elektronik ortamda gönderilmesini sağlayan Medula sistemi, Sağlık Uygulama
Tebliğlerinin elektronik sistem üzerinde uygulamasına da olanak vermektedir. Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ise genel sağlık sigortası için prime esas gelir tespitinin
yapılmasında önemlidir.
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9.1. Genel Sağlık Sigortası Uygulamasıyla İlgili Mevzuat
Genel sağlık sigortası uygulamasından önce ülkemizde sağlık güvencesi konusunda
sağlanan hizmet ve yardımlar, sosyal güvenlik kuruluşları üyelerine çeşitli miktar ve nitelikte
sağlanmaktaydı. Diğer bir ifadeyle sosyal güvenlik kuruluşlarının yaptığı sağlık yardımları
arasında farklılıklar bulunmaktaydı. Sosyal Güvenlik reformunda temel düzenlemeyi içeren
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve bu Kanunda değişiklik yapan
5754 ve 5763 sayılı Kanunlar ile sistem, herkes için aynı esaslara bağlanmaya çalışılmıştır.
Genel sağlık sigortası ile ülke nüfusunun tümüne, ülkede yaşayan yabancılar da dâhil
olmak üzere; belirli koşullarda eşit, koruyucu, hakkaniyete uygun, tedavi edici, kaliteli ve kolay
erişilebilir bir sağlık hizmeti sunumu hedeflenmiştir. Genel sağlık sigortasında sağlık hizmet
sunumunu finanse eden, devlet güvencesine sahip bir sağlık sigortası oluşturulmuştur. Ayrıca
genel sağlık sigortasının uygulanmaya başlaması ile birlikte sağlık alanında örgütlenmeden
kaynaklanan dağınıklığın giderilmesi amacıyla yeni bir örgütlenmeye gidilmiştir.
Genel sağlık sigortasında ilgili Kanuna bağlı kalarak çıkartılan yönetmelik, tebliğ ve
genelgeler uygulamayı kolaylaştırmaktadır.
Genel sağlık sigortası uygulamasında temel olarak alınan Kanun, 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunudur. Kanun, 31.05.2006 tarihinde kabul edilmiş
olup, sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortasından yararlanacak kişileri, işverenleri, sağlık
hizmeti sunucularını kapsamaktadır. Kanunun amacını şu başlıklar altında özetleyebiliriz:


Sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına almak,

 Bu sigortadan yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları bu haklardan yararlanma
şartları ile finansman ve karşılanma yöntemlerini belirlemek,
 Sosyal sigortaların ve genel sağlık sigortasının işleyişi ile ilgili usul ve esasları
düzenlemek.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik getiren ve 2007
yılında çıkartılan 5655 sayılı ve 5754 sayılı Kanunlar, 5510 sayılı Kanunda bazı maddelerin
değişikliğine neden olmuştur. Yine 2008 yılında çıkartılan 5763 sayılı Kanun, 5510 sayılı
Kanunun 23. ve 24. maddelerini değiştirmiştir.
Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında Sağlık Bakanlığının yeniden yapılanması ve
bünyesindeki ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesisleri ve bunların idari ve mali açıdan özerk
bir yönetim sistemi ile yönetilmesi konularını kapsayan 2.11.2011 tarih ve 28103 sayılı
mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan 663 sayılı Kararnamenin de Genel Sağlık Sigortası
uygulamasında önemli yeri vardır. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname adıyla yayımlanan ve yürürlüğe giren 663
sayılı Kararname ile sağlık kuruluşlarının sayısı, görevleri, etki alanları değişmiştir.
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Yönetmelikler, Kanunun uygulamasında bir takım düzenlemeler getirmektedir. Ayakta
Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kurumları Hakkında Yönetmelik, 15.04.2008 tarih ve
26788 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Yönetmeliğin amacı, kaynak israfı ve atıl
kapasiteye yol açmaksızın ülke düzeyinde, dengeli, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti
sunulmasını sağlamak üzere ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarının
yapılandırılmaları, ruhsatlandırma işlemleri, faaliyetleri ve faaliyetlerine son verilmesi,
denetimleri ve diğer hususlarda usul ve esasları düzenlemektir. Yönetmelik ayakta teşhis ve
tedavi hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşları ile bu kuruluşları işletenleri kapsamaktadır.
Genel sağlık sigortası uygulamasında 25.05.2007 tarih ve 26532 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanunu ve bu Kanun ile ilgili diğer kanunlar, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu
hükümleri çerçevesinde hazırlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulama Tebliği’nin önemli bir
yeri vardır. Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Uygulama Tebliğini sağlık hizmetlerinin
temininde usul ve esasları belirlemek amacıyla ilan etmektedir. Sağlık uygulama tebliği sağlık
sigortası uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen ikincil mevzuattır. Sosyal Güvenlik
Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin amacı; sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca
karşılanan ve kapsam maddesinde tanımlanan kişilerin, sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan
tedavilerine ait ücretler ile tedavi yardımlarının verilmesine ilişkin esas ve usulleri tespit
etmektir.
Sağlık uygulama tebliğleri (SUT), aşağıdaki konularda usul ve esasları belirlemektedir:


Sağlık kurum ve kuruşları,



Sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat ve işlemler,



Tedavi kategorileri, katılım payları, yurt dışı tedaviler, diş tedavileri,



Sağlık raporlarının düzenlenmesi,



Üremeye yardımcı yöntemler, kaplıca tedavileri,



Reçete ile ilaç kullanım raporu ve ilaç yazım ilkeleri,

 Eczanelerle yapılacak sözleşme, ilaçlar da yapılacak indirim oranları ve eşdeğer ilaç
uygulaması,


Kan ve kan bileşenlerinin temini ve bedelinin ödenmesi,



Organ ve doku nakli tedavileri,



Kurumca bedeli ödenecek bazı tedavi yöntemlerinin usul ve esasları,



Tıbbi malzeme temini ve ödeme esasları, enjektör bedelleri, ambulans bedelleri,
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Trafik kazazedelerine ilişkin uygulamalar,



Sağlık hizmetlerinin karşılama yöntemleri, faturalandırma ve ödeme.

Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerini, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
yürütmektedir. Kurum, bu Tebliğ hükümlerinde yapacağı değişiklikleri genelge ile
duyurmaktadır.

9.2. Genel Sağlık Sigortası Uygulamasıyla İlgili Kurumlar
Genel Sağlık Sigortası uygulamasında sözü edilen Bakanlık Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı, kurum ise Sosyal Güvenlik Kurumu Başaknlığıdır. Sosyal Güvenlik
Kurumu Başkanlığı bünyesinde yer alan ilgili Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü ve
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı yanısıra Sosyal Güvenlik Kurumunca oluşturulan kurul ve
komisyonlar uygulamada rol oynamaktadır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı ve genel sağlık sigortası
uygulamasında etkileri olan diğer kurumlarda bu bölümde yer alacaktır.
9.2.1. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Sosyal Sigortalar Kurumu, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı’nın 5502 sayılı Sosyal
Güvenlik Kurumu Kanunu ile tüzel kişilikleri kaldırılmış ve bu kuruluşlar Sosyal Güvenlik
Kurumu (SGK) adı altında birleştirilmişlerdir. Ayrıca 2008 tarihli 5754 sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 73.maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortasına eklenen Geçici 20.madde ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Geçici
20.maddesine göre kurulmuş olan sandıkların Mayıs 2011 tarihine kadar Sosyal Güvenlik
Kurumuna devredilmesi hükme bağlanmıştır. Devir süresi 14/3/2011 tarihli 2011/1559 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile iki yıl uzatılmış, 08/03/2012 tarihli ve 28227 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan 6283 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunla da Bakanlar Kuruluna iki yıl daha süre uzatma yetkisi verilmiştir.
Ayrıca 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 20.maddesine göre faaliyette olan
sandıklara, Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı, İlksan,
OYAK gibi sosyal güvenlik olanağı sağlayan tamamlayıcı sosyal güvenlik kuruluşları da
eklenmiştir.
Sosyal Güvenlik Kurumu, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali açıdan özerk olup
Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda özel hukuk hükümlerine tabidir. Kurumun merkezi
Ankara’dadır. Sayıştay denetimine tabi olan Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının
ilgili kuruluşudur.
Sosyal güvenlik hizmetleri Başkanlık çatısı altında örgütlenmektedir. Başkanlığın ana
hizmet birimleri şunlardır:


Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü



Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
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Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü



Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü



Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı



Aktüarya ve Fon yönetimi Daire Başkanlığı

Genel sağlık sigortası hizmetleri, bu ana hizmet birimlerinden Genel Sağlık Sigortası
Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilirken, genel sağlık sigortasının denetimi Rehberlik
ve Teftiş Başkanlığı’nca yapılmaktadır.
Sosyal Güvenlik Kurumu, eczanelerde dâhil olmak üzere Sağlık Bakanlığı hastaneleri,
üniversite hastaneleri ve özel sağlık sunucuları ile sağlık hizmetleri temini için
protokol/sözleşme yapmaktadır. Sağlık hizmetleri, 5510 sayılı Kanunun 73.maddesine göre
yurt içindeki veya yurt dışındaki sağlık hizmet sunucuları arasında yapılan sözleşmeler yoluyla
sağlanmaktadır. Diğer taraftan sağlık hizmetleri Kanun hükmüne uygun olarak genel sağlık
sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından
aldıkları sağlık hizmeti giderlerinin ödenmesi suretiyle de sağlanabilir. Acil haller dışında
sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından alınan sağlık hizmet bedelleri Kurumca ödenmez.
Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu, sağlık hizmetlerinin temininde usul ve esasları belirlemek
amacıyla Sağlık Uygulama Tebliğlerini ilan etmektedir.

Ödeme

Sözleşmeli Sağlık
Hizmet Sunucuları

Faturalar

Devlet

Katkı
payı

Primler

Sağlık
hizmetleri

katkısı

Devlet

Sosyal Güvenlik
Kurumu

Sigortalılar

Şekil. 9.1. Sosyal Güvenlik Kurumunun Genel Sağlık Sigortasında Yeri

a)

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Genel Sağlık Sigortası hizmetleri, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü aracılığıyla
yerine getirilmektedir. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a)
Sosyal güvenlik mevzuatında genel sağlık sigortası ile ilgili konularda verilen
görevleri yapmak,
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b)
Genel sağlık sigortalıları ile hak sahiplerinin hastalıklardan korunması amacıyla
ilgili kamu idareleriyle kişisel koruyucu sağlık hizmetleri politikalarının tespitine ve etkin bir
şekilde uygulanmasına katkı sağlamak,
c)
Genel sağlık sigortalıları ve hak sahiplerini ve işverenleri, genel sağlık sigortası
mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda, her türlü iletişim araçları ile
bilgilendirmek,
d)
Görev konusuyla ilgili uygulamaları izlemek, geliştirmek ve Başkanlık
tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.
b) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, genel sağlık sigortasına ilişkin hükümlerin
uygulanmasını denetlemektedir. Genel sağlık sigortalarının sosyal güvenlik mevzuatı
kapsamındaki işlemleri ile ilgili olarak tüm kurum ve kuruluşlarda denetim, inceleme ve
soruşturma yapmakla görevli olan Başkanlık, gerektiğinde, Kurumla sözleşme yapmış sağlık
hizmet sunucuları hakkında da inceleme ve soruşturma yapabilir. Başkan adına yapılan
denetimlerde müfettişlerin görev ve yetkileri şunlardır:

Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını, usulsüzlükleri önleyici,
eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla denetlemek,

Sosyal güvenlik mevzuatının verdiği yetkiye dayanarak, Kurumla sözleşme
yapmış gerçek ve tüzel kişiler hakkında inceleme ve soruşturmak yapmak,

Kurumun merkez ve taşra teşkilatında personelin idari, mali ve hukuki
işlemlerini kanun, tüzük, yönetmelik, çalışma plan ve programı ve Başkanlık talimatları
çerçevesinde; teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma yapmak, gerektiğinde personel ile
ilgili personel performans değerlendirme raporu düzenlemek,

Teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma görevlerinin gerektirdiği hallerde
Kurumun merkez ve taşra teşkilatındaki görevlilerin muhafazasına verilmiş her türlü varlıklara
ait sayım yapmak, verileri incelemek,

Kayıt dışı istihdamı önlemek ve sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek,
bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimler yapmak, alınması gerekli tedbirleri önermek,

Görevleriyle ilgili tüm resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişilere ait her türlü kayıt
ve belgeyi incelemek, ilgililerden bilgi toplamak, mevzuat gereği tutulması gereken kayıt ve
belgeleri işyerinde veya teftişe uygun gördüğü bir yerde teftiş etmek ve incelemek,

İşverenin, emsallerine veya yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin
yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç
tutarının altında Kuruma bildirimde bulunduğu tespit edilebilir. Bu durumda işin yürütülmesi
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için gerekli olan asgari işçilik miktarı, yapılan işin niteliği, işyerinin büyüklüğü, vb. gibi
unsurları dikkate alarak yeniden tespit yapmak,


incelemek,

İş yerlerindeki iş sağlığı ve iş güvenliğine aykırı durumları saptamak,
İş kazaları, meslek hastalıkları; hastalık ve diğer sigorta olaylarını araştırmak,


Teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma çalışmaları sonucunda hazırlanan
raporları Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına iletmek,

Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde incelemeler yaparak,
yanlışlıkların, eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak, alınması gereken
tedbirleri ve düşünceleri bir raporla Başkanlığa sunmak,

Kurum faaliyetiyle ilgili görevlendirilen konularda, yurtiçinde ve yurt dışında
incelemeler yapmak, eğitim, komisyon, kurs ve seminerlere katılmak,


Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatla ilgili çalışmalar yapmak,



Rehberlik ve Teftiş Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

9.2.2. Sosyal Güvenlik Kurumu’nca Oluşturulan Kurul ve Komisyonlar
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı altında Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü,
genel sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesini, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı da genel sağlık
sigortasının denetimini sağlamaktadır. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu, vazife, malullük ve iş
göremezlik derecesini tespit etmekle görevli Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun ve Sağlık
Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu ile Ödeme Komisyonunun oluşturulmasında etkili olan
kurumdur.
a. Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu
Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu, sigortalılar hakkında, vazife, malullük derecesi,
iş kazası ve meslek hastalığı sonucu iş göremezlik derecesi tespiti ile çalışma gücünün
maluliyeti gerektirecek derecede kaybına ilişkin Kurumca verilen kararlardan, itiraza konu
olanları inceleyerek karara bağlar. Kurul, sigortalı veya hak sahiplerinin talebi üzerine
görevlendirdiği uzman bir hekimi dinlemek zorundadır.
Kurul, 5510 sayılı Kanunda yazılı görevlerle sınırlı kalmak kaydıyla mahkemelerden
intikal eden ve bilirkişi sıfatıyla rapor düzenlenmesi talep edilen dava dosyaları hakkında,
gerekli incelemeleri yaparak görüş bildirir.
Sağlık Kurulu, branşları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenecek uzman
hekimlerden oluşur. Kurul, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu, en fazla üyeye sahip işveren, işçi ve kamu
çalışanlarını temsil eden konfederasyonlar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf
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ve Sanatkarlar Konfederasyonu, Türk Tabipler Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Kurum
tarafından görevlendirilecek birer uzman hekimden oluşur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, aynı usulle birden fazla Kurul oluşturmaya yetkilidir.
Kurula, Kurul üyelerinin kendi aralarında seçecekleri bir üye başkanlık yapar. Kurul
haftada en az bir kez ve en az yedi üye ile toplanır. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Bir takvim
yılı içerisinde, mazeretsiz olarak birbirini izleyen beş veya on toplantıya katılmayan üyelerin
üyelikleri kendiliğinden son bulmaktadır.
Sosyal Sigortalar Yüksek Sağlık Kurulunun görev, yetki, çalışma usul ve esasları Sosyal
Güvenlik Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenmektedir.
b. Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu
Komisyonun görevi; finansmanı Sosyal Güvenlik Kurumunca sağlanan sağlık
hizmetlerinin ve hekimin veya diş hekiminin muayene veya tedavi sonrası tıbben göreceği
lüzum üzerine genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, yerleşim yeri
dışına yapılan sevkinde, ayakta tedavilerde, kendisinin ve bir kişi ile sınırlı olmak kaydıyla
refakatçisine ödenecek; gündelik, yol, yatak ve yemek giderlerinin Kurumca ödenecek
bedellerini belirlemektir.
Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu; tıp eğitimini, hizmet basamağını, alt yapı
ve kaynak kullanımını, maliyet unsurlarını dikkate alarak sağlık hizmet sunucularını,
fiyatlandırmaya esas olmak üzere ayrı ayrı sınıflandırabilir. Komisyon, Sosyal Güvenlik
Kurumunca finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin Kurumca ödenecek bedellerini aşağıdaki
kriterleri dikkate alarak her sınıf için tek tek veya gruplandırarak belirleyebilir:


Sağlık hizmetinin sunulduğu il ve basamak,



Kanıta dayalı tıp uygulamaları,



Devletin doğrudan veya dolaylı olarak sağlamış olduğu sübvansiyonlar,



Maliyet-etkililik ölçütleri,



Genel sağlık sigortası bütçesi,



Sağlık hizmetinin niteliği itibariyle hayati önem derecesi.

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığını temsilen
birer üye ve Sosyal Güvenlik Kurumunu temsilen iki üye, Üniversite sağlık hizmeti sunucuları
ile özel sağlık hizmeti sunucularını temsilen birer üye olmak üzere dokuz üyeden oluşmaktadır.
Komisyon kararlarını salt çoğunlukla alır ve kararlar Resmi Gazetede yayımlanır.
Komisyonca gerekli görülen hallerde sağlık hizmetlerinin türlerine göre birden fazla alt
komisyon kurulabilir. Komisyonun her türlü giderleri Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenir.
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c. Ödeme Komisyonu
Ödeme Komisyonu, beşeri tıbbi ürünlerin/beşeri ilaçların, ödeme usul ve esaslarının
belirlenmesi konusunda, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının koordinatörlüğünde Maliye
Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının temsilcilerinin katılımıyla oluşturulur. Ödeme Komisyonuna
sunulmak üzere beşeri tıbbi ürünlerle/beşeri ilaçlarla ilgili firmaların yaptığı başvuruları
inceleyip ön kararı vermekle yükümlü olan Komisyona da Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme
Komisyonu adı verilir.
Beşeri tıbbi ürün, bir hastalığı tedavi etmek ve/veya önlemek, bir teşhis yapmak veya
bir fizyolojik fonksiyonu düzeltmek, düzenlemek veya değiştirmek amacıyla insana uygulanan
doğal ve/veya sentetik kaynaklı etkin madde ve maddeler birleşimini ifade etmektedir.
d. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Medula Sistemi
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kapsamında sigortalı sayılanlar ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere,
Sağlık Hizmet Sunucuları tarafından sağlanan sağlık hizmetlerine ilişkin bilgilerin elektronik
ortamda gönderilmesini sağlamak amacıyla “MEDULA” adı verilen bir uygulama
başlatılmıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından kurulmuş olan Medula, sağlık hizmet sunucularının
iç süreçlerine müdahale etmeksizin, fatura bilgisini elektronik olarak toplayan, işlemlerin
Sosyal Güvenlik Kurumu ile entegre ve eş zamanlı gerçekleştirilmesini sağlayan bütünleşik bir
bilgisayar sistemidir. Devlet hastaneleri, özel hastaneler, üniversite hastaneleri, diyaliz
merkezleri ve daha birçok sağlık kuruluşunun verdikleri hizmet, kullandıkları tıbbi malzeme ve
ilaçların bedelinin geri ödeme kurumu tarafından ödenmesi için Medula web servislerini
kullanmaları gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı hastanelerinde Eylül 2006’da başlanılan bu
uygulamaya, Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura ibraz edecek olan tüm özel hastanelerin ve
üniversitelerin geçmesi gerekmektedir. Medula’nın sağladığı en önemli kolaylıklardan biri
Sağlık Uygulama Tebliğinde olan birçok uygulamanın, elektronik olarak sistem üzerinde
kullanılması ve zaten ödenmeyecek birçok işlemin faturalandırılmasına izin vermemesidir.
Hastaneler açısından Medula, anlaşılabilir, ulaşılabilir ve aksaklıkların kolaylıkla görülebildiği
bir sistemdir.
Medula sisteminde, dört ana Web servisi ile işlemler yürütülmektedir. Bu dört ana Web
servisi şu konularda işlem yapılmasını sağlamaktadır:


Hak sahipliği,



Sevk, reçete, tetkik talebi,



Ödeme sorgulama,



Faturalama.
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9.2.3. Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığının görevi; herkesin bedeni, zihni ve sosyal bakımdan tam bir iyilik
hali içinde hayatını sürdürmesini sağlamaktır. Sağlık Bakanlığı bu amacı gerçekleştirmek için
şu faaliyetlerle ilgili olarak sağlık sistemini yönetmekte ve sağlık politikalarını belirlemektedir:
a) Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve
önlenmesi,
b) Teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi,
c) Uluslararası önemi haiz halk sağlığı risklerinin ülkeye girmesinin önlenmesi,
d) Sağlık eğitimi ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesi,
e) Sağlık hizmetlerinde kullanılan ilaçlar, özel ürünler, ulusal ve uluslararası kontrole
tabi maddeler, ilaç üretiminde kullanılan etken ve yardımcı maddeler, kozmetikler
ve tıbbi cihazların güvenli ve kaliteli bir şekilde piyasada bulunması, halka
ulaştırılması ve fiyatlarının belirlenmesi,
f) İnsan gücünde ve maddi kaynaklarda tasarruf sağlamak ve verimi artırmak, sağlıklı
insan gücünün ülke genelinde dengeli dağılımını sağlamak ve bütün paydaşlar
arasında işbirliğini gerçekleştirmek suretiyle yurt genelinde eşit, kaliteli ve verimli
hizmet sunumunun sağlanması,
g) Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişiler tarafından açılacak sağlık
kuruluşlarının ülke genelinde planlanması ve yaygınlaştırılması.
Sağlık Bakanlığı bünyesinde yer alan Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her türlü
koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini planlamak, standartları
belirlemek, bu hizmetler ile sunucularını sınıflandırmak, sağlık hizmetlerinin ücret tarifelerini
belirlemek veya tasdik etmek durumundadır. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kamu ve özel
hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık kurum ve kuruluşlarına izin vermek,
ruhsatlandırmak görevini yerine getirmektedir. Ayrıca Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
sağlık hizmetleri arzının yeterli ve kaliteli bir şekilde artırılması, sağlık hizmetlerine talepte
bulunanların, isteklerine uygun cevap verilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.
Genel sağlık sigortası uygulamasında sağlık hizmetleri arzının, arzu edilen seviyede
olması diğer bir ifadeyle sigorta hizmetlerine olan talebin karşılanmasında Sağlık Bakanlığı
aktif bir rol oynamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu ise sağlık hizmetlerinin finansmanında,
sağlık hizmetlerinin fiyatlarının ödenmesinde önemli olmaktadır.
9.2.4. Diğer Kurumlar
Genel sağlık sigortası uygulamasında etkileri olan diğer kurumlar arasında Türk
Tabipleri Birliği, Türk Eczacılar Birliği ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından söz
edebiliriz.
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a. Türk Tabipleri Birliği
Anayasal güvence altında 6023 sayılı yasa ile kurulmuş, kamu niteliği taşıyan Türk
Tabipler Birliği, ülkedeki hekimlerin % 80’ini kapsamaktadır. Birlik gelirini, üye aidatlarından
elde etmektedir.
Türk Tabipleri Birliği, meslek disiplinini sağlamak hasta şikâyetlerini araştırmak ve
hekimlerin özel çalışma ücretlerini belirlemek gibi konularda çalışmaktadır. Sağlık Bakanlığı
Merkezi Etik Kurulunun tabii üyesi olan Türk Tabipleri Birliği, sağlık harcamaları konusunda
uzman gruplara hazırlatılan raporların yanı sıra özel çalışan hekimler ve kurumların uymakla
mükellef oldukları asgari ücret tarifesini belirlemektedir. Ayrıca Türk Tabipleri Birliği, işyeri
hekimliği, spor hekimliği, asgari ücret tarifelerini de belirlemektedir.
b. Türk Eczacıları Birliği
Türk Eczacıları Birliği; 1956 yılında 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu ile
kurulmuştur. Kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Çeşitli illerde bulunan 54
Eczacı Odasıyla 26 bin eczacıya hizmet vermektedir.
Kurum, genel sağlık sigortası kapsamında bulunan kişilerin tedavileri için gerekli olan
ilaç ve gereçlerin sağlanmasının mümkün olmadığı hallerde eczaneler ile yapılacak sözleşmeye
esas teşkil etmek üzere Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyeti ile Protokol imzalamaya
yetkilidir. Eczaneler, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme yaparken 6643 sayılı Türk
Eczacıları Birliği Kanununun 39.maddesine dayanılarak Türk Eczacılar Birliği tarafından
basılmış “Tip Sözleşmeleri” kullanmaktadırlar. Kurum, “Türk Eczacıları Birliği Üyesi
Eczanelerden İlaç Verilmesine İlişkin Protokol” de yer alan usul ve esaslar çerçevesinde,
imalatçı/ithalatçı indirimi ile eczacı indirimi yapan gerekli işlemleri tamamlayan her eczane ile
“Tip Sözleşme” formuna göre sözleşme yapmaktadır.
c. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Fakir ve muhtaç durumda bulunan, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu
kuruluşlardan gelir ve aylık almayan vatandaşlar ve geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim,
öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale gelecek, üretken duruma
geçirilebilecek kişiler, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun
kapsamındadır.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının amacı; birey, aile ve toplum refahını
artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen
katılımcı anlayışla adil ve arz odaklı bütünsel sosyal politikalar üretmek, uygulamak ve
izlemektir.
Genel sağlık sigortası için prime esas kazanç tespitinin yapılması, eşi vefat etmiş dul
kadınlara maaş bağlanması, engelli ve yaşlı aylığı bağlanması gibi çalışmalar ilçe Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Genel Sağlık Sigortası ile ilgili mevzuatta; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve bu kanuna bağlı kalarak çıkartılan yönetmelik, tebliğ ve
genelgelerin ayrıca 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin önemli olduğunu öğrendik. Sosyal Güvenlik
Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğlerinin (SUT), sağlık hizmetlerinin temininde usul ve esasları
düzenleyen ikincil mevzuat olduğunu öğrendik.
Genel Sağlık Sigortası uygulamasında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bünyesinde
yer alan Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü ile Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı,
oluşturulan kurul ve komisyonlar, Sağlık Bakanlığı ve diğer kurumları öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)

Medula sistemi nedir?

a)
Sağlık hizmeti sunucularının sağladığı sağlık hizmetlerine ilişkin bilgilerin
elektronik ortamda gönderilmesini sağlayan bir bilgisayar sistemidir.
b)
Sağlık hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenecek bedellerini
belirlemektir.
c)
Beşeri tıbbi ürünlerle/beşeri ilaçlarla ilgili firmaların yaptığı başvuruları
inceleyip karara bağlayan sistemdir.
d)
Sigortalılar hakkında vazife, malullük derecesi, iş kazası ve meslek
hastalıklarında iş göremezlik derecesini tespit eden, karara bağlayan bir kuruldur.
2)

Genel sağlık sigortası hizmetleri hangi kurum tarafından yerine getirilir?

a)

Sosyal Güvenlik Kurumu

b)

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

c)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

d)

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

3)
Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında Sağlık Bakanlığının yeniden
yapılanması ve bünyesinde ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesisleri ve bunların idari ve mali
açıdan özerk bir yönetim sistemi ile yönetilmesi konularını kapsayan hukuki kaynak hangisidir?
a)
Kanunu

2006 yılında çıkartılan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

b)
2008 yılında çıkartılan 5510 sayılı Kanunda 23. 24. Maddeleri değiştiren 5763
sayılı Kanun
c)

2011 yılında çıkartılan 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

d)

2007 yılında çıkartılan 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu

4)
Sağlık hizmetlerinin temininde usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkartılan
Sağlık Uygulama Tebliğleri kim tarafından çıkartılır?
a)

Sosyal Güvenlik Kurumu

b)

Sağlık Bakanlığı

c)

Sağlık Politikaları Kurulu
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d)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

5)

Sağlık Uygulama Tebliğleri (SUT) hangi konuda usul ve esasları belirlemez?

a)

Sağlık kurum ve kuruluşlarının kurulması,

b)

Organ ve doku nakli tedavileri

c)

Trafik kazazedelerine ilişkin uygulamalar

d)

Reçete ile ilaç kullanım raporu ve ilaç yazım ilkeleri

6)

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görevi nedir?

a)

Genel sağlık sigortası hizmetlerini yerine getirmek

b)

Genel sağlık sigortasının denetimini yapmak

c)

Sağlık hizmetlerinin temininde usul ve esasları belirlemek

d)
Özel sağlık sunucuları, eczaneler, üniversite ve Sağlık Bakanlığı hastaneleri ile
sağlık hizmetleri temini için sözleşme/protokol yapmak
7)
Sigortalılar hakkında; vazife ve malullük derecesi, iş kazası ve meslek hastalığı
sonucu iş göremezlik derecesi tespiti ile çalışma gücünün maluliyeti gerektirecek derecede
kaybına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumunca verilen kararlardan itiraza konu olanları
inceleyerek karara bağlamak hangisinin görevidir?
a)

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

b)

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

c)

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu

d)

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu

8)

Beşeri ve tıbbi ürünlerin/beşeri ilaçların ödeme usul ve esaslarını kim belirler?

a)

Sosyal Güvenlik Kurumu

b)

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu

c)

Ödeme Komisyonu

d)

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu
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9)
Her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini
planlamak, standartları belirlemek, bu hizmetler ile sunucularını sınıflandırmak, sağlık
hizmetlerinin ücret tarifelerini belirlemek veya tasdik etmek kimin görevidir?
a)

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

b)

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu

c)

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu

d)

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

10)
Sağlık harcamaları konusunda uzman gruplara hazırlatılan raporlarla birlikte
özel çalışan hekimler ve kurumların uymakla mükellef oldukları asgari ücret tarifesini kim
belirler?
a)

Türk Eczacılar Birliği

b)

Türk Tabipler Birliği

c)

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

d)

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu

Cevaplar
1)

a, 2) b, 3) c, 4) a, 5) a, 6) b, 7) d, 8) c, 9) a, 10) b,
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10. GENEL SAĞLIK SİGORTASININ DEĞERLENDİRİLMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Genel Sağlık Sigortası Uygulamasının Olumlu Sonuçları
10.2. Genel Sağlık Sigortası Uygulamasının Olumsuz Sonuçları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
a)
Genel Sağlık Sigortasının kişilere sağladığı yararlar nelerdir?
b)
Global bütçe ne demektir?
c)
Sigortada Büyük Sayılar Kanununun yararı nedir?
d)
Sağlık sigortası sağlık hizmet talebinde artış yaratır mı?
e)
Sağlık sigortası olan kişiler sağlıklarını daha iyi korur mu?
f)
Hizmet başına ödeme nedir?
g)
Genel Sağlık Sigortasının uygulamasında ortaya çıkan olumsuzluklardan
üçünü sayabilir misiniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Genel Sağlık
uygulamasının
sonuçları

Sigortası Sağlık sigortasında sayılan
olumlu yararlar (olumlu sonuçlar)
nelerdir sorusuna verilen
cevap
ile
GSS
uygulamasında elde edilen
olumlu sonuçları öğrenmek

Genel Sağlık
uygulamasının
sonuçları

Sigortası Genel Sağlık Sigortası
olumsuz uygulamasında
olumsuzluklar hakkında bilgi
edinmek

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Genel sağlık sigortasından
beklenen
sonuçlarla,
uygulamada elde edilen
sonuçların
gerçekleşip
gerçekleşmediğini
karşılaştırmak
yararlı
olacaktır.
Genel
sağlık
sigortası
uygulamasının
olumsuz
sonuçlarını
örnekleriyle
tekrar
etmek
yaralı
olacaktır.
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Anahtar Kavramlar
Büyük sayılar kanunu,
Global bütçe,
Performansa dayalı ücret,
Tanı ilişkili gruplar ödeme yöntemi,
Hizmet başına ödeme.
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Giriş
Sosyal güvenlik sisteminde sağlık sigortası önemli bir yere sahiptir. Günümüzde birçok
gelişmiş ülke için sağlık sigortasına dayalı bir sistem sağlık hizmetlerinin finansmanında
önerilen bir sistemdir. Sağlık sigortası ile kişiler sağlıklı oldukları sürede verdikleri primlerle
hastalandıklarında ya da kazaya uğradıklarında kendileri için yapılan sağlık harcamalarının
finansmanına katılmaktadırlar. Ayrıca sağlık sigortası uygulaması, devletin sağlıkla ilgili
görevlerini yerine getirmede önemli bir destektir. Diğer taraftan sağlık sigortası sağlık
hizmetlerinin finansmanını sağlayacağı için sağlık hizmet sunucuları sağlık hizmet arzını
artırmış olacaklardır.
Sağlık sigortası, yüksek maliyetli teşhis ve tedavi yöntemlerinin kullanımını artırdığı ve
kişilerin sağlık hizmet talebini artırdığı için sağlık harcamalarının artışına da neden olmaktadır.
Üstelik sigorta kurumunun hastaneye ödeme şekli arzı etkilemekte hizmet başına ödeme
yönteminde gereksiz hizmet talebi artmaktadır.
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10.1 Genel Sağlık Sigortası Uygulamasının Olumlu Sonuçları
Sağlık sigortası uygulaması günümüzde hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde
yaygın olarak kullanılmaktadır. Uygulamada bazı farklılıklar bulunsa bile sosyal güvenlik
yaklaşımı içinde sağlık sigortası önemli bir yere sahiptir. Bu başlık altında önce sağlık
sigortasının yararlarından söz edilecek sonra genel sağlık sigortasının ülkemizde uygulamasının
olumlu sonuçları verilecektir. Böylelikle beklenilen yararların sağlanıp sağlanmadığı tespit
edilmiş olacaktır.
10.1.1. Sağlık Sigortasının Önemi ve Yararları
Sağlık sigortasının tarihçesini inceleyenler, 1883 yılında Otto Von Bismarck tarafından
Almanya’da geliştirilen ve düşük gelir grubundaki tüm işçilerin hastalık sigortası ile
korunmasını zorunlu kılan yasayı, sağlık sigortasının başlangıç tarihi olarak kabul etmektedir.
Günümüzde gelişmiş ülkelerde, sağlık sektörünün finansman şekli incelendiğinde,
doktor ve hastaneye ödeme şekilleri ve sigorta kapsamına giren hizmetler gibi ayrıntılar dışında
o dönemlerde kurulan sistemlerin devam ettiği görülmektedir. Sadece İngiltere 1948 yılında
sağlık hizmetinin büyük bir kısmının vergilerle ödendiği “Ulusal Sağlık Hizmeti” ile sağlık
hizmetleri finansmanında farklı bir model uygulamıştır. Halen uluslararası birçok örgüt ve
bilim adamı, gelişmekte olan ülkelerde, vergilere dayalı bir ulusal sağlık hizmetinden çok sağlık
sigortasına dayalı bir sistem önermektedir.
Sosyal güvenlik yaklaşımı içinde sağlık sigortasının hizmet sunumunda iki yöntem
bulunmaktadır:
a) Direkt yöntem. Sosyal güvenlik örgütü kendi hastanelerinde ya da sağlık
merkezlerinde kendi personeli aracılığı ile hizmet vermektedir. Bu yöntem gelişmekte olan
ülkeler tarafından benimsenmektedir.
b) Endirekt yöntem. Sağlık hizmetlerinin mevcut kamu ya da özel kuruluşlardan ve
doktorlardan satın alınmasını içermektedir. Sağlık sigortası ya doğrudan hastaya ödeme yapar
ya da hizmeti sağlayana ödemede bulunur. Bu yöntem ise gelişmiş ülkeler tarafından
benimsenmiştir.
Günümüzde, ülkelerin ekonomik yönden gelişmesi için en önemli unsurlardan birisi
nüfusun sağlıklı insanlardan oluşmasıdır. Bedensel, zihinsel ve toplumsal huzurun birinci şartı
sağlıklı olmaktır. Sağlık düzeyi yönünden gelişmiş ülkelerin üretimi, ihracatı, turizm gelirleri
ve de ulusal geliri daha fazla olacaktır. Sağlık konusunda alt yapının oluşturulması, sağlık
harcamaları için finansman yaratılması ve toplumda herkesin sağlık sigortası kapsamına
alınması, sağlıklı toplum için gereklidir. Daha önce de belirtildiği gibi sağlık, kişiler için
önemlidir, fakat toplumun sağlıklı olması daha da önemlidir.
Sağlık sigortası ile kişiler, sağlıklı oldukları sürede verdikleri prim ve katkılarla
hastalandıklarında ya da kazaya uğradıklarında kendileri için yapılacak sağlık harcamalarının
finansmanına katılmaktadırlar. Böylece faydalandıkları sağlık hizmetlerinin finansmanına
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kaynak oluşturmaktadırlar. Çünkü diğer kamu hizmetlerinde olduğu gibi sağlık hizmetlerinin
de en iyi şekilde sunulması; yetişmiş personel, teknik bilgi, araç-gereç, ilaç vb. çok fazla
harcamayı gerekli kılmaktadır. Sağlık sigortası ile sağlık hizmetlerinin satın alınması
kolaylaşmakta ve diğer sigorta branşlarında olduğu gibi kişiler, yarın endişesinden uzak
kalmaktadırlar.
Sağlık sigortasının gelişmiş ülkelerde nüfusun tamamını kapsadığı görülürken,
gelişmekte olan ülkelerde kapsamın dar olduğu görülmektedir. Dolayısıyla sağlık sigortası
kapsamı ülke ekonomisinin gücüyle orantılıdır.
Sağlık sigortasının yararlarını şöyle sıralayabiliriz:
a)
Sağlık hakkı, anayasal bir haktır. Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama
hakkına sahiptir. Devlet bu görevi yerine getirirken kamu ve özel kesimdeki sağlık
kurumlarından faydalanmaktadır. Dolayısıyla devletin sağlıkla ilgili görevlerini yerine
getirmede, sağlık sigortası uygulaması önemli bir destektir.
b)
Sağlık hakkının gereklerini yerine getirmede görevli olan devlet, sağlık
hizmetlerinin finansmanını sadece vergilerle karşılamada zorluk çekecektir. Sağlık sigortası
nedeniyle toplanan primler, vergi gelirlerine destek olacaktır.
c)
Sigorta kurumunda kullanılan Büyük Sayılar Kanunu, büyük rizikoların küçük
primlerle teminat altına alınabileceğini ifade etmektedir. Büyük Sayılar Kanunu, sigorta
kurumunda kullanılan önemli bir bilimsel metottur. Sigorta mantığında bir rizikonun bir kişi
tarafından taşınması ile yüz bin kişi tarafından taşınması arasında büyük fark bulunmaktadır.
Sigortacı, aynı tehlikeyi taşıyan kişilerden oluşan bir riziko topluluğu meydana getirir. Örnek;
yüz bin kişiden oluşan bu topluluktan her yıl bin kişinin, rizikonun gerçekleşmesi durumunda
ortaya çıkardığı zarar, topluluğu oluşturan kişilerin ödediği küçük primlerle kolaylıkla tazmin
edilmektedir. Toplulukta kişi sayısı ve buna bağlı olarak prim miktarı artmasına rağmen
tazminat miktarı aynı oranda artmaz. Bu nedenle katılım sayısı ne kadar artarsa sağlık sigortası
primleri o kadar düşük olacak ve sağlık sigortası devlete katkı sağladığı gibi daha düşük ödeme
yapmalarını sağladığı için kişilere de katkı sağlamış olacaktır.
d)
Sağlık sigortası nedeniyle toplanan primler, sağlık hizmetlerinin finansmanını
sağlayacağı için sağlık hizmet sunucuları, hizmet arzını artırmış olacaklardır.
e)
Sağlık sigortası kişilerin geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak, tüketim ve
yatırım kararlarını olumlu etkileyecektir.
f)
Sağlık sigortası nedeniyle talep artışı beraberinde sağlık hizmeti arzının daha
fazla artmasına neden olacak sağlık sektöründe gelir artışı, istihdam artışı, hizmet kalitesinde
artış gözlenecektir.
Sağlık sigortasının uygulamada olumsuz
olumsuzlukları iki grupta toplayabiliriz:

etkileri de görülebilmektedir. Bu
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a)
Sağlık sigortası gereksiz ve maliyeti yüksek teşhis ve tedavi yöntemlerinin
kullanımını dolayısıyla da arzını artırabilir. Daha önce de sözü edildiği gibi talebi ilk başvuruda
kişiler yapmakta ancak hekimler hizmet talebini dolayısıyla arzının artırmaktadır. Örneğin,
hizmet başına ödemenin geçerli olduğu ülkelerde hekim, gereksiz ve maliyeti yüksek teşhis ve
tedavi yöntemlerinin kullanımını teşvik ediyorsa hem hastanın hırpalanmasına hem arzın
artışına hem de sigorta açısından maliyetlerin yükselmesine neden olabilir.
b)
Sağlık sigortasına sahip kişiler, sağlık hizmetlerine taleplerini artıracaklar, sağlık
hizmet sunumunda kalitenin artmasına da yardımcı olacaklardır. Sağlık hizmetini talep eden
kişinin sigorta nedeniyle hiç ücret ödememesi veya çok düşük ödeme yapması satın alma
kararını etkilemektedir. Ancak sigortanın talep üzerindeki etkisi, literatürde ahlaki tehlike
olarak da adlandırılmaktadır. Ahlaki tehlike açısından bakıldığında sigorta, sağlık talebinde
bulunan kişinin davranışını iki şekilde etkilemektedir: 1) Sigorta yapıldıktan sonra kişinin
sağlığına dikkat etmemesi nedeniyle sigorta edilen olayın ortaya çıkma olasılığının artması. 2)
Sigorta etkisiyle fiyatı düşen sağlık hizmetlerine talebin artması. Örnek: protez diş yaptırmak,
fizik tedaviden yararlanmak, estetik operasyon geçirmek, vb.
c)
Sigortanın hastaneye ödeme şekli arz üzerinde etkili olmaktadır. Sağlık sigortası
açısından en sakıncalı yöntem hizmet başına ödemedir. Bu yöntemde hastanın alması gereken
hizmeti belirleyen hekim olduğu için işlemlerin hangisinin gerekli olduğunu tespit etmek
sigorta kurumu veya şirketi açısından zordur.
10.1.2. Genel Sağlık Sigortasından Beklenen Sonuçlar
Genel sağlık sigortasının uygulanması sonucunda bazı iyileşmelerin olacağı
düşünülmüştür. Uygulamada beklenen sonuçları şöyle sıralayabiliriz:
a)

Genel sağlık sigortası ile sağlık harcamaları için sağlık amaçlı gelirler artacaktır.

b)

Genel sağlık sigortası ile sağlık alanında parasal kaynaklar merkezileşecektir.

c)
Genel sağlık sigortası ile sağlık sisteminin finansmanı öncelikle sigorta
primlerinden, kalan kısım kamu finansmanı katkılarından karşılanacaktır. Dolayısıyla sağlık
gelirlerinin artırılmasının en önemli yolu sigorta primleri ve bu primlerin artırılmasıdır.
d)
Genel sağlık sigortası ile ülke nüfusunun tümü ile ülkede yaşayan yabancılara
belirli koşullarda koruyucu, tedavi edici, kaliteli ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmet sunumunu
finanse eden bir sigorta kolu oluşturulacaktır. Ancak bu sigortada devlet güvencesi olacaktır.
e)
Genel sağlık sigortası ile sağlık alanında örgütlenmeden kaynaklanan dağınıklık
giderilecek, kaynakların verimli kullanılması sağlanacaktır.
f)
Genel sağlık sigortası ile sevk zinciri daha düzgün işleyecek kaynak israfına
neden olunmayacaktır.
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g)
Genel sağlık sigortası ile sağlık hizmet sunucuları arasında rekabetçi bir ortam
oluşturulacak, sağlık hizmetlerinin kalitesi artırılmaya çalışılacaktır.
h)
Genel sağlık sigortası ile temel sağlık göstergelerinde olumsuzluklar azaltılacak,
Türkiye, sağlık konusunda iyi durumda olan yabancı ülkelerle arasındaki farkları
azaltabilecektir.
Genel Sağlık Sigortası Kanununun uygulamasında başlangıç tarihi 2008 olmasına
rağmen, Kanunun bütünüyle uygulamaya girmesi, yeşil kart sahiplerinin kapsama dâhil olması,
kurumların sağlık yardımlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna devri, reçeteleme kuralları, vb.
gibi birçok değişiklik, 2012 yılında gerçekleşmiştir. Yine 506 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanununun geçici 20.maddesine göre faaliyette olan vakıf ve sandıkların Sosyal Güvenlik
Kurumuna devri henüz gerçekleşmemiştir. Dolayısıyla Genel Sağlık Sigortası Kanunu
uygulamaya girse de henüz tamamlanmayan işlemler, devirler söz konusudur.
10.1.3. Genel Sağlık Sigortasının Olumlu Sonuçları
a)
Genel sağlık sigortası uygulaması ile 2015 itibariyle ülke nüfusunun % 99’u,
sağlık sigortası güvence kapsamına girmiş, 18 yaş ve altındaki çocuklar koşulsuz sağlık yardımı
almaya başlamıştır.
b)
Sağlık giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gerçekleştirilmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumu, Kanun gereği sağlık örgütlenmesi konusunda yoğun çalışmıştır.
Halen de bu çalışmalar devam etmektedir.
c)
Sağlık hizmet sunucuları, sağlık hizmetlerinin artışı ve kalitesinde etkili olmaya
çalışmaktadır.
d)
başlamıştır.

Özel sektörün sağlık konusunda yatırım harcamaları artış göstermeye

e)
olmuştur.

Türkiye’de ikamet eden tüm kişiler sağlık konusunda eşit haklara sahip

f)
Sağlık hizmetleri talebinde ilk başvurular için aile hekimliği sistemi yaygınlık
kazanmış, sağlık hizmetlerine erişim kolaylaşmıştır.
g)
Sağlık primlerinin ayrı bir havuzda toplanması ve sadece sağlık yardımlarında
kullanılması esası getirilmiştir.
h)
Kamu sigortalarının tek çatı altında toplanması ve ilaç piyasasında tek alıcı
olması nedeniyle ilaç harcamalarında verimlilik kaydedilmiş, ilaç katkı maliyetleri azalmıştır.
i)
Sosyal Güvenlik Kurumunun ayakta ve yatan hasta hizmetlerinin sunumu için
özel kurumlarla sözleşmeler yapması özel hastane sayısını arttırmıştır. Böylelikle kamusal
hizmet yükü özel sektörle paylaşılmıştır. Ayrıca tüketicilerin sağlık hizmet talebinde
bulunacakları hastane alternatifleri artmıştır.
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j)
Genel sağlık sigortası sistemine geçilmesi ile sağlık sigortası alanında yaşanan
karmaşa azalmış, uygulamada standartların ve norm birliğinin sağlanması mümkün olmuştur.
k)
Sosyal Güvenlik Kurumunun sağlık harcamaları kompozisyonunda tedavi
giderleri payı artarken ilaç giderleri payı düşmüştür.
l)
Genel sağlık sigortası uygulaması, devlet teşvikleri ve düzenlemeleri ile birlikte
özel hastane sayıları arttığı gibi marka olmuş bazı hastaneler, farklı il ve ilçelerde şubeler açarak
zincir hastaneler grubu oluşturmuşlardır.
m)
Genel sağlık sigortası uygulamasından sonra özellikle kamu sağlık
kuruluşlarında, kurumsal gelir azalışını önlemek adına profesyonel işletmecilik yöntemleri
uygulanmaya başlanmıştır.

10.2. Genel Sağlık Sigortası Uygulamasının Olumsuz Sonuçları
a)
Genel sağlık sigortasına bireyler istese de istemese de dâhil olmak zorundadır.
Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde 4/a, 4/b, 4/c kapsamında bulunan sigortalılar ve hak
sahipleri dışında olanlar gelir durumuna göre her ay sigorta primi ödemek zorundadır. Prim
ödenmediğinde borç birikmekte, devlet bu borçlara piyasa faiz oranından daha yüksek faiz
uyguladığı için borç miktarı sürekli artmaktadır. Bu durumda primlerini ödeyemeyen kişiler,
artan faiz borçlarıyla beraber hekime gitmeyi erteleyecek ya da hastaneye giderlerse birikmiş
prim borcu ve faiz yükü ile karşılaşacaklardır. Genel sağlık sigortası uygulamasından önce
gelirleri yeterli olmadığı ve sağlık güvencesi olmadığı için hekime/hastaneye gitmeyen kişiler,
primlerini ödeyemediğinden sadece acil tedavilerden yararlanacak diğer tedavilerden
faydalanamayacaktır.
b)
Genel sağlık sigortasının kapsamının genişliği nedeniyle sağlık harcamalarının
bütçeye yükü artmaktadır. Harcamaların kısılması mümkün olmaz iken prim borçlarının
sigortalılar tarafından ödenmemesi, sağlık harcamalarının finansman yükünü devlete
yüklemektedir.
c)
Sevk zinciri, reçete, katılım payı gibi konularda henüz halkın bilgilenmesi
eksiktir. Kişiler bu konularda bilgi eksikliği nedeniyle hatalar yapmakta, gereksiz yere çok fazla
katkı payı ödemektedir. Birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerinde sağlık hizmet sunucuları
tam olarak tanıtılamamıştır.
d)
Aile hekimliği uygulamasında aile hekimleri, reçete yazımı, sevk ve danışma
hizmeti vermekte, istatistik veri oluşturmaktadır. Oysa aile hekimliği birinci basamak sağlık
hizmeti olarak tedaviye de ağırlık vermek durumundadır.
e)
Sağlık hizmetlerine ilişkin maliyetler artmıştır. Artan hizmet maliyeti, sağlık
sigortası maliyetlerini de arttırmıştır. Özel hastaneler, rekabet amacıyla yaptıkları yatırımların
sonucunda fiyatları artırmakta bu artış, özel sağlık sigortalarının primlerini yükseltmektedir.
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f)
Türkiye’de sağlık konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi, dengeli
beslenmenin yaygınlaşması, aşılama, ilaç seçimlerinin fiyatları göz önüne alınarak yeniden
belirlenmesi ve eşdeğer ilaç üretim ve kullanımının teşvik edilmesi sağlık harcamalarını
artırmadan sağlık sistemini iyileştirebilir. Ayrıca hükümetin gereksiz tedavi yapılması ve aşırı
harcamaya gidilmemesi için tedbir alması gerekmektedir. Oysa performansa dayalı ücret
sistemi sağlık harcamalarını artırmaktadır.
g)
Ülkemizde 2013 verilerine göre bir aile hekimine 3500-4000 arasında kişi
düşmektedir. Bu rakam yurt dışında 1200 kişidir. Bu yoğunluk nedeniyle hastalar sevk zincirine
dikkat etmeyip doğrudan ikinci ve üçüncü basamak hastanelere gitmeyi tercih etmekte sağlık
hizmetlerinin maliyeti artmaktadır.
h)
Performansa dayalı ücret sistemi uygulamasının hekimler, hastalar ve sağlık
kurumları için yarattığı uyumsuzluklar vardır. Hastalar bilgi eksikliğinden dolayı sağlık hizmet
talebini artırmakta ya da kurum ve hekim için karlı olacak yapay talep yaratma durumu
olabilmektedir. Performansa dayalı ek ücret ödemelerinin çalışma barışını bozduğu, mesleki
etik değerleri aşındırdığı, suiistimalleri artırdığı öne sürülmektedir.
i)
Genel sağlık sigortası ile çözülebileceği düşünülen aktüeryal denge sorunu hala
devam ettiği için genel sağlık sigortasının finansal sürdürülebilirliği zor olabilir.
j)
Global bütçe, belirli bir dönem içinde toplam sağlık giderlerini karşılamak üzere
önceden belirlenen bir miktar ödemeyi öngörmektedir. Global bütçeyi sunulan hizmetlerin
ücret ve kalitesini tayin eden genel bir harcama sınırı olarak tanımlamak mümkündür.
Global bütçeleme gibi bir ödeme yöntemi sağlık hizmetinin kapsamı ve kalitesine dikkat
etmemektedir. Hizmet kalitesinin düşmemesi için farklı ödeme yöntemleri örneğin; tanı ilişkili
gruplar ödeme yöntemi seçilebilir. Tanı ilişkili gruplara dayalı ödeme sisteminde;
faturalandırma daha kolay olmakta, hızlı geri ödeme sağlanmakta ve hastaneler arası adil
kaynak dağılımı gerçekleşmektedir. Böylece devlet, üniversite ve özel hastaneler arasındaki
adaletsiz kaynak dağılımı da engellenecektir.
k)
Sağlık giderlerinin artmasında sayılan nedenler arasında; nüfusun yaşlanması,
sağlık hizmetlerine olan talebin artması, tedavi edici hizmetlere ağırlık verilmesinin yanı sıra
sağlık sigortası nedeniyle maliyet endişesinin ikinci planda kalması gösterilebilir. Kişiler,
sağlık sigortası nedeniyle sağlık hizmetlerinin maliyetini ödemeyecekleri ya da daha az
ödeyecekleri için sağlık hizmetlerine olan taleplerini artırmaktadır.
Görüleceği üzere genel sağlık sigortası ile devletin üzerindeki sağlık finansman
yükünün azalması hedeflenirken, devletin sağlığa ayırdığı pay artmıştır. Sisteme sigorta
primleri ile ek kaynak yaratılması hedeflenmiş fakat prim borçlarının tahsilatı önemli bir sorun
olmuştur.
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Tablo 10,1. Sosyal Güvenlik Kurumunca Sağlık Giderlerinin Ödenme Şekli
Ödeme Şekli ve Yeri

Sunucular
Sağlık Bakanlığına
Hizmet Sunucuları

bağlı

Götürü bedel (global bütçe) üzerinden, önceden
belirlenen bir takvime göre doğrudan Sağlık
Bakanlığı’nca ödeme yapılır.

Üniversiteler ve Belediyelere
Bağlı
Sağlık
Hizmet
Sunucuları

Üniversite ve Belediyeler tarafından yazılı olarak
GSS Genel Müdürlüğüne veya SGK İl
Müdürlüklerine yapılan yazılı talep üzerine Hizmet
başına veya paket fiyat ödeme yöntemine göre
ödeme yapılır. Ancak son yıllarda üniversite
hastanelerine de global bütçe üzerinden ödeme
yapılmaya başlanmıştır.

Özel
Sağlık
Sunucuları

SGK ile anlaşma imzalayan hastanelerde kamu
hastanelerinde geçerli tarife üzerinden hizmet
başına ödeme yapılır.

Hizmet

İlaç Geri Ödeme Sistemi

İlaç sektörü ile kamu arasında yapılan global bütçe
protokolü ile ilaç harcamaları sabitlenmiştir.

Tıbbi Cihaz
Sistemi

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi
Bankasında kaydı olan malzemeler bedeli
belgelendirmek suretiyle belli oranlarda kişilere
ödenir.

Geri

Ödeme
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sosyal güvenlik sisteminde sağlık sigortasının önemli bir yeri olduğunu,
sağlık sigortasının yararlarını öğrendik. Ayrıca sağlık sigortasının gereksiz ve maliyeti yüksek
teşhis ve tedavi yöntemlerinin kullanımını, sağlık hizmet arzını, sağlık hizmet talebini
artırdığını da öğrendik. Ülkemizde genel sağlık sigortasından beklenen sonuçları öğrenerek,
genel sağlık sigortası uygulamasının olumlu ve olumsuz sonuçlarını maddeler halinde sıraladık.
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Bölüm Soruları
1)
Gelişmekte olan ülkelerde vergilere dayalı ulusal sağlık hizmetinden çok sağlık
sigortasına dayalı bir sistem önerilmesinin nedeni hangisidir?
a)
b)
kalacaktır.

Sağlık sigortası primleri miktar olarak daha fazladır.
Vergilerle karşılanacak hizmet sayısı fazla olduğu için sağlığa ayrılan pay düşük

c)

Vergilerle finansman gelişmiş ülkelere uygundur.

d)

Sigorta primlerinin toplanması daha kolaydır

2)
Sağlık hizmetleri mevcut kamu ya da özel kuruluşlardan ve doktorlardan alınıyor
ve bu hizmeti sağlayanlara ödemede bulunuluyorsa bu yönteme ne ad verilir?
a)

Direkt yöntem

b)

Endirekt yöntem

c)

İsteğe bağlı yöntem

d)

Hizmet başına ödeme yöntemi

3)

Ahlaki tehlike nedir?

a)

Sağlık sigortası nedeniyle sağlık hizmetlerine talebin artması.

b)

Sağlık sigortası nedeniyle sağlık hizmetlerinin fiyatı artsa bile talebin artması.

c)

Sağlık sigortası olan kişinin sağlığına dikkat etmemesi nedeniyle hastalanması.

d)

Fiyatı düşen sağlık hizmetlerine talebin azalması.

4)

Hangisi genel sağlık sigortasının olumlu sonucu değildir?

a)

Türkiye’de ikamet eden kişiler sağlık konusunda eşit haklara sahip olmuştur.

b)
başlamıştır.
c)

Özel sektörün sağlık konusunda yatırım harcamaları artış göstermeye

Sağlık giderleri Sosyal güvenlik Kurumu tarafından gerçekleştirilmektedir.

d)
Sosyal Güvenlik Kurumunun sağlık harcamaları kompozisyonunda tedavi
giderleri payı azalırken ilaç giderleri payı artmıştır.
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5)
hangisidir?

Sağlık harcamalarının bütçeye yükü artmaktadır. Bunun en önemli nedeni

a)

Sigortalıların prim borçlarını zamanında ödememesi.

b)

Genel sağlık sigortası kapsamının geniş olması.

c)

Sevk zinciri konusunda vatandaşların bilinçli olmaması.

d)

Sağlık hizmetlerine ilişkin maliyetlerin artması.

6)

Hangisi tanı ilişkili gruplara dayalı ödeme sisteminin özelliği değildir?

a)

Faturalandırma daha kolaydır.

b)

Hızlı geri ödeme sağlanmaktadır.

c)

Sağlık hizmetinin kapsamına dikkat etmemektedir.

d)

Hastaneler arası adil kaynak dağılımı gerçekleşir.

7)

Performansa dayalı ücret sistemi uygulamasının sağlık harcamalarına etkisi

a)

Hekim yapay talep yarattığı için sağlık harcamaları artar.

b)

Hastalar bilgi eksikliğinden dolayı sağlık hizmet talebini artırırlar.

c)

Kurum açısından sağlık hizmet talebinin artması mümkün olmaktadır.

nedir?

d)
Sağlık çalışanları arasında çalışma barışı bozulduğu için harcamalar üzerinde
kontrol azalmaktadır.
8)

Global bütçelemenin sağlık hizmetleri üzerinde olumsuz etkisi hangisidir?

a)

Global bütçeleme sağlık hizmetlerinin kapsamına dikkat etmez.

b)

Global bütçe sağlık hizmetlerinin kalitesine dikkat etmez.

c)
Global bütçe, devletin daha önce yaptığı sağlık ödemelerini dikkate alarak
belirlediği ödeme miktarıdır.
d)

Global bütçede pahalı ve karmaşık hizmetler için ek ödeme yoktur.
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9)
Ülkemizde kaynak israfını önlemek için sevk zincirinin düzgün işlemesi
gerekmektedir. Hangisi doğru ifadedir?
a)

Sevk zinciri düzgün işlemektedir.

b)
Sevk zinciri sadece geliri yeterli olmayan ve sigorta primi ödemeyenlerce dikkat
edilen bir uygulamadır.
c)

Sevk zinciri konusunda henüz halkın bilgilenmesi yeterli değildir.

d)
Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunucuları tam olarak
tanıtılamamıştır.
10)
Sağlık hizmetlerine ilişkin maliyetlerin azaltılmasında aile hekimleri nasıl
faydalı olabilir?
a)

Sağlık hizmeti olarak tedaviye ağırlık vermelidir.

b)

Sevk ve danışma hizmeti vermelidir.

c)

Reçete yazımı konusunda faydalı olmalıdır.

d)

Hastalarını yakından tanımalı, hasta için daha fazla zaman ayırmalıdır.

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

282

11. ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Özel Sağlık Sigortasının Amacı, Teminat Kapsamı
11.2. Özel Sağlık Sigortasında Taraflar ve Yükümlülükleri
11.3. Özel Sağlık Sigortasında Sözleşmenin Kurulması ve Sona Ermesi
11.4. Özel Sağlık Sigortasında Tazminatın Ödenmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
a)

Sağlık sigortası ile hastalık sigortası arasında fark nedir?

b)

Sağlık sigortasında lehtar kimdir?

c)
Sigortalı, sigortacıya doğru bilgi vermez ise ve bu durum tespit edilirse
sigortalının kaybı ne olur?
d)

Acente ile broker arasında fark nedir?

e)
Şirket mali bünyesini güçlü tutma yükümlülüğünün sigorta şirketi açısından
önemi nedir?
f)

Sigorta sözleşmelerinin kendine has özellikleri nelerdir?

g)

Sigorta sözleşmesi hangi durumlarda sona erer?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Özel sağlık sigortalırının Konuyla ilgili verilen
Özel sağlık sigortalarının
amacını, teminat tapsamını bilgileri
amacı, teminat kapsamı
tekrarlamak
öğrenmek
yararlı olabilir.
Konu

Kazanım

Özel sağlık sigortasında Konuyla ilgili bilgiler ve
Özel sağlık sigortasında
taraflar ve yükümlülükleri sigortalı/sigorta ettiren ile örnekler
dikkatli
sigortacıyı
tanımak, okunmalıdır.
yükümlülüklerini öğrenmek
Sigorta
sözleşmesinin
Özel sağlık sigortasında
döneminde
sözleşmenin kurulması ve hazırlık
yapılanları,
sigorta
sona ermesi
sözleşmesinin kurulmasını,
başlamasını ve sona ermesini
öğrenmek

Sigorta
sözleşmesinin
kurulması
ve
sona
ermesinde her bir aşamada
yapılanları dikkatli takip
etmek gerekmektedir.

Özel sağlık sigortalarında
Özel sağlık sigortasında
meblağ ya da tazminat
Tazminatın ödenmesi
sigortası olma durumuna
göre
ödemenin
nasıl
yapıldığını öğrenmek

Tazminatın ayni veya
parasal olması, meblağ ya
da tazminat şeklinde olması
ayırımlarını,
tazminatın
ödenmesi ile ilgili şartları
tekrarlamak
yararlı
olacaktır.
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Anahtar Kavramlar
Teminat,
Tazminat,
Aciz hale düşme,
Sigorta sözlemesi,
Sigorta poliçesi,
Lehtar,
Teklifname,
Özel şartlar.
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Giriş
Genellikle orta ve üst gelir grubunca tercih edilen özel sağlık sigortaları günümüzde
önemli bir sigorta ürünüdür. Ülkemizde hastalık/sağlık branşında yer alan özel sağlık sigortaları
hem hayat hem hayat dışı sigorta özelliğini taşımaktadır. Diğer bir ifadeyle özel sağlık sigortası
hem tazminat, hem meblağ sigortasıdır. Hastalık/sağlık sigorta branşında çeşitli sağlık sigortası
ürünleri bulunmaktadır.
Hastalık/sağlık sigortasının teminat kapsamına hem hastalık hem kaza sonucu
yaralanmalar girmektedir. Sağlıklarının bozulması halinde sağlık harcamalarının finansmanını
sağlamak amacıyla kişiler isteğe bağlı olarak sağlık sigortası yaptırmaktadır.
Özel sağlık sigortalarında taraflardan biri sigortacı diğeri ise sigortalı/sigorta ettirendir.
Sigortacı, bir sigorta şirketidir. Sigorta sözleşmesinden yarar sağlayan sigortalı ya da lehtardır.
Sigorta ettiren ise prim borcunu ödeyen kişidir. Sigorta sözleşmesi taraflar arasında gerçekleşir.
Ancak tarafların sözleşmenin geçerliliği için bazı yükümlülükleri vardır. Ayrıca
tazminatın/meblağın ödenmesi için bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi önemlidir.
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11.1. Özel Sağlık Sigortasının Amacı, Teminat Kapsamı
Türkiye’de özel sağlık sigortacılığı, 1983 yılında primleri işveren tarafından ödenen
grup sağlık sigortası ile başlamış ve 1988 yılında bu sigorta, kişilere de sunulmuştur. Genellikle
orta ve üst gelir grubunca tercih edilen sağlık sigortası zaman içinde önemli bir sigorta ürünü
olarak tanınmış ve 1991 yılından itibaren sağlık (hastalık) dalında özel sigorta şirketleri
faaliyete başlamıştır. Sağlık sigortaları, 1982 yılına kadar kaza tazminatına ek olarak verilmiş
bu tarihten sonra da hayat sigortaları altında satılmaya başlanmıştır. Daha sonra 12.01.1990
tarih ve 55 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile hastalık, sigorta branşı olarak kabul edilmiştir.
Türkiye’de 2015 yılı itibariyle 31 hayat dışı grup, dördü hayat grubunda olmak üzere 35
sigorta şirketi sağlık sigortası dalında çalışmakta, hastalık/sağlık branşı altında geliştirdikleri
çeşitli sağlık sigortası ürünlerini halka sunmaktadırlar.
Sigortacılık sektöründe sağlık sigortasının yeri önemlidir. Yapısı itibariyle
hastalık/sağlık sigortası, Sigortacılık Kanununa göre hem hayat hem de hayat dışı sigorta
branşıdır. Hastalık/sağlık sigortası, sigortalının sigorta süresi içinde hastalanması veya bir kaza
sonucu yaralanması halinde tedavisi için gerekli masrafları poliçede yazılı meblağa kadar temin
eden bir sigorta türüdür. Bu nedenle hastalık/sağlık sigortası hayat dışı bir sigorta olmasına
rağmen sağlığa bedel biçilemediği ve sigortalının kabul ettiği teminat limitlerinde ödeme
yapıldığı için meblağ sigortası olarak da kabul edilmektedir. Uygulamada, hayat sigortaları
hastalık/sağlık branşında gerçekleşen; sözleşme, prim üretimi ve ödenen tazminat tutarları,
hayat dışı branşlarda yer alan hastalık/sağlık sigortası verilerine eklenmektedir.
Hastalık/sağlık sigortası adı altında, sigortacı tarafından çeşitli sigorta ürünleri
sunulmakta, her ürün içinde de ana ve ek teminatlar bulunmaktadır. Sigorta sözleşmesinde
kabul edilen teminata göre sigortalının harcamalarının belgelenmesi şartıyla harcamalarının
tamamı karşılandığı gibi bir kısmı da karşılanabilir. Ülkemizde sigortacılar, hastalık/sağlık
sigortalarında teminat verirken Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesinden
yararlanmaktadır.
11.1.1. Özel Sağlık Sigortasının Amacı
İnsanları yaşam boyu tehdit eden hastalık, bir taraftan kişilerin gelirlerinin düşmesine
diğer taraftan hastalıktan kurtulmak için harcama yapmasına neden olmaktadır. Hastalık
nedeniyle kişilerin karşılaştığı ekonomik zararları gidermek amacıyla hastalık sigortası türü
oluşturulmuş ve giderek yaygınlaşmıştır.
Hazine Müsteşarlığı’nca onaylı Sağlık Sigortası Genel Şartlarında, sağlık sigortasının,
teminat kapsamına hem hastalık hali hem de kaza sonucu yaralanma hali girmektedir.
Dolayısıyla sağlık sigortası, hastalık halinin dışında kaza sonucu yaralanmaları da
kapsamaktadır. Hastalık kavramı, insanın kendi bünyesinden kaynaklanan veya bulaşıcı
nedenlerle yakalandığı hastalığı ifade etmektedir. Kaza sonucu yaralanmalar ise kaza
sigortasının güvencesi altında olmakla beraber yaralanmanın getirdiği ekonomik olumsuzluklar
hastalık ile aynıdır. Hastalık ve kaza sonucu yaralanma nedeniyle kişinin sağlığını kaybetmesi
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söz konusu olduğundan bu sigortaya, hastalık sigortası yerine sağlık sigortası adını vermek daha
anlamlı bulunmuş ve 06.09.2005 tarihinde, Hastalık Sigorta Branşı adının Sağlık Sigortası
olarak değiştirilmesine İlişkin Tebliğ çıkartılmıştır. Halen sağlık sigortası, hastalık/sağlık
sigortası adı ile sigorta branşları arasında yer almaktadır.
Sağlık sigortası; kişilerin sağlıklarının korunmasını ve sağlıklarını bozacak risklerle
karşılaşmaları durumunda ortaya çıkan sağlık harcamalarının finansmanını sağlayan, isteğe
bağlı olarak gerçekleştirilen bir sigorta türüdür. Sigortacı ve sigortalı/sigorta ettiren arasında
yapılan sözleşme gereği sigortacı, sözleşme süresi içinde, sözleşmede öngörülen hastalıkların
bir ya da birkaçının gerçekleşmesi durumunda ya da kaza sonucu yaralanmalarda gereken
harcamayı karşılamaktadır.
Sağlık sigortasının amacı; kişilerin sağlıklarını korumak, sağlıklarının bozulması
halinde ortaya çıkan sağlık harcamalarını karşılamak, hastalanma ya da sakat kalma veya iş
göremezlik nedeniyle gelirleri azalmışsa gelir sağlamaktır.
11.1.2. Özel Sağlık Sigortasının Teminat Kapsamı
Ülkemizde 2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun altıncı kitabı Sigorta
Hukuku olarak isimlendirilmektedir. Sigorta hukukunun 1512.-1519. maddeleri hastalık/sağlık
sigortası teminatları ile ilgili hükümler içermektedir.
Sigortacı, hastalık sigortası ile sözleşmede öngörülen hastalıklardan birinin veya bir
kaçının sözleşme süresi içinde gerçekleşmesi veya ortaya çıkması hali için teminat
sağlamaktadır. Sözleşmede birden çok hastalık, sigorta teminatına bağlanmışsa, hastalıklardan
birinin gerçekleşmesi veya ortaya çıkması halinde bedel ödenir ve sözleşme sona erer.
Teminatın, aksi kararlaştırılmamışsa, hastalıklardan sadece birinin gerçekleşmesi hali için
verildiği kabul edilir. Sağlık sigortası ile sigortacının verdiği teminatlar şunlardır:
a) Hastalık sonucu gerekli hale gelen ilaç dâhil her türlü tıbbi bakım, gebelik ve
doğum, hastalıkların erken tanısına yönelik ayaktaki incelemeler de içinde olmak üzere
sözleşmede kararlaştırılan giderler,
b) Tedavinin tıbben yatarak yapılmasının gerekli olduğu durumlarda günlük hastane
giderleri,
c) Sigortalının hastalık sonucu çalışamaması nedeniyle elde edemediği kazançlar için
kararlaştırılan günlük iş görememe parası,
d) Sigortalı bakıma ihtiyaç duyar duruma geldiği takdirde, bakım nedeniyle doğan
giderler veya kararlaştırılan gündelik bakım parası.
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11.2. Özel Sağlık Sigortasında Taraflar ve Yükümlülükleri
Sigorta iki taraf arasında yapılan karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenleyen özel bir
sözleşmeye dayanmaktadır. Sigorta sözleşmesinde taraflar, sigortacı ile sigortalı ya da sigorta
ettirendir.
11.2.1. Sigortacı
Sigortacı, belirli bir prim karşılığında sigortalının riskini üzerine alan bir tüzel kişidir.
Diğer bir ifadeyle sigortacı, sigortalanmak isteyen kişi ve kuruluşlara, sigorta sözleşmesine
dayanarak belirli bir prim karşılığında güvence veren ve tehlike gerçekleştiğinde tazminat
ödemeyi taahhüt eden ve kuruluşları kanunlarla belirtilmiş olan şirketlerdir.
Ülkemizde sigorta şirketleri, Sigortacılık Kanunu gereği anonim şirket ya da kooperatif
şirket şeklinde kurulabilir. Sigortacı diğer bir ifadeyle sigorta şirketleri, hayat ve hayat dışı
sigorta gruplarından sadece birinde faaliyet gösterebilirler.
Sigorta şirketleri hem hayat hem de hayat dışı sigorta gruplarında hastalık /sağlık sigorta
branşında faaliyet gösterebilirler. Ancak faaliyet göstermek istedikleri hastalık/sağlık branşı
için Hazine Müsteşarlığından ruhsat almak zorundadırlar.
Sigorta şirketleri, ruhsat aldıktan sonra yurtiçinde yaptıkları sigorta sözleşmelerinden
doğan taahhütleriyle orantılı olarak teminat yatırmak zorundadırlar. Hayat branşında faaliyet
gösteren sigorta şirketleri Hazine Müsteşarlığınca belirlenen dönemler itibariyle ayrılan
matematik karşılıkları ile muallâk tazminat karşılıklarının toplamından ayırdıkları miktarı,
Müsteşarlık lehine teminat olarak bloke veya ipotek ettirmek zorundadır. Matematik karşılık,
bir yıldan uzun süreli hayat, hastalık/sağlık ve ferdi kaza sözleşmeleri için sigorta şirketlerinin
sigorta ettirenler ile lehtara olan yükümlülüklerini karşılamak üzere istatistiksel ve aktüeryal
yöntemlerle hesaplanan karşılıklardır. Kayda geçtiği halde ödenmemiş tazminat tutarları ve bu
tazminatlarla ilgili gider karşılıkları ise muallak tazminat karşılığı olarak isimlendirilir. Hesap
yılı içinde sigorta şirketi, tahsilatı aşacak şekilde ödeme yapmak zorunda kalırsa aşılan kısım
kadar teminat, Müsteşarlıkça serbest bırakılır.
Hayat dışı sigorta şirketleri ise hesaplama yöntemi yönetmelikle belirlenecek sermaye
yeterliliğinin üçte birinden az olmamak kaydıyla teminat olarak minimum garanti fonu
oluştururlar.
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Prim

Sigortacı/
Sigorta Şirketi

Sigorta
Sözleşmesi

Sigortalı/
Sigorta Ettiren

Tazminat /meblağ
Şekil.11-1 Sağlık Sigortasında Taraflar
Sigorta şirketleri prim üretimini artırmak sigortanın faydasını anlatabilmek ve müşteri
ile sağlıklı ilişkiler kurabilmek için aracı kurumlardan yararlanmaktadır. Aracı kurumlar,
sigorta şirketi ile tüketiciler arasında yer alan, prim üretimi ve tahsilatında, hasar işlemlerinin
izlenmesi ve sonuçlandırmasında sigorta şirketlerine yardımcı olan kişilerdir. Aracı kurumların
en önemli fonksiyonu, potansiyel sigorta alıcılarına sigorta konusunda bilgi vermek, sigorta
ürünlerini pazarlamaktır. Aracı kurumlar 2007 yılında çıkartılan Sigortacılık Kanununa göre iki
grupta toplanabilir: Acenteler ve brokerler.
Acente, bir sözleşmeye dayanarak belli bir yer ve bölge içinde ve daimi olarak sigorta
şirketlerinin nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık eden ve bunları sigorta şirketi
adına yapmayı meslek edinen kişidir. Acenteler tescil ve ilandan önce acentelik faaliyetinde
bulunamazlar.
Broker ise sigorta yaptırmak isteyenleri temsil ederek ve şirket seçiminde tamamen
tarafsız davranarak temsil edilen kişilerle sigorta şirketlerini bir araya getiren kişidir. Broker,
sözleşmenin yapılmasında, uygulanmasında ve riziko gerçekleştiğinde tazminatın ödenmesinde
yardımcı olmaktadır. Brokerler, yeni sigorta ürünlerinin ve sigorta müşteri sayısının artmasına
yardımcı olurlar.
11.2.2. Sigortalı ve Sigorta Ettiren
Sigorta sözleşmesi kimin ekonomik çıkarını güvence altına alıyorsa sigortalı o kişidir.
Ancak sigortayı başka biri yaptırmışsa sigorta sözleşmesinden doğan borcun sorumlusu sigorta
ettirendir. Örnek: Hastalık/sağlık sigortasında eşi ya da çocuğu için sağlık sigortası yaptıran
aile reisi sigorta ettiren, eşi ve çocuğu sigortalıdır. Özel bir durum olmadıkça sigortalı ile sigorta
ettiren aynı kişidir. Ancak hayat sigortalarında sigortalı ile sigorta ettiren farklı olabilir.
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Türk Ticaret Kanununun 1454. maddesine göre sigorta ettiren, üçüncü bir kişinin
menfaatini, onu adını belirterek veya belirtmeyerek sigorta ettirebilir. Bununla beraber sigorta
sözleşmesinden doğan haklar sigortalıya aittir.
Sağlık sigortasında lehtardan da söz edilebilir. Lehtar, sigortanın sonuçlarından
yararlanan kişidir. Lehtarı belirleyerek başkasının hastalığı üzerine sigorta yapılabilmesi için o
kimse ile lehtar arasında bir menfaat ilişkisinin bulunması gerekir. Ayrıca sigortalının yazılı
izni gerekir. Sigortalının kanuni temsilcilerinin bulunması durumunda yazılı izin kanuni
temsilci tarafından verilir. Sigortalı on beş yaşını doldurmuşsa ayrıca onun da yazılı izni alınır.
Sigorta ettiren, belirlediği lehtarı sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Lehtarın belirtilmediği
hallerde sigortanın, sigortalı lehine yapıldığı kabul edilmektedir.
11.2.3. Sigorta Taraflarının Yükümlülükleri
Sağlık sigortasında sigorta sözleşmesinin taraflarını oluşturan sigortacı, riski satın alan
ve risk oluştuğunda ödeme yapacak olan taraf; sigortalı ya da sigorta ettiren, riski satan ve risk
oluştuğunda menfaati korunacak taraftır. Sigortalı/sigorta ettiren ile sigortacı, sigorta
sözleşmesinin kurulmasında, devamında ve sözleşmenin sona ermesinde bazı yükümlülükleri
yerine getirmek zorundadır.
11.2.3.1. Sigortalı ve Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri
Sigortalı ve sigorta ettirenin sözleşme yapılırken doğru beyanda bulunması, primlerini
ödemesi ve risk gerçekleştiğinde bunu sigortacıya bildirmesi gerekmektedir.
a. Doğru Beyanda Bulunma Yükümlülüğü
Sigortalı ya da sigorta ettirenin verdiği bilgilere dayanılarak sigorta sözleşmesi
yapılmaktadır. Sigortalı ya da sigorta ettirenin eksik, yanlış bilgi vermesi sigortacının
sözleşmeden caymasına ya da sözleşmeyi yürürlükte tutarak daha fazla prim istemesine neden
olmaktadır.
Sigortanın temel prensiplerinden birisi iyi niyet prensibidir. İyi niyet, sigorta
sözleşmelerinde tarafların hileli şekilde hareket etmelerini önlemek amacıyla geliştirilmiş bir
prensiptir. Sigortalı ya da sigorta ettiren, sözleşmenin yapılmasına etki edecek sigorta
konusuyla ilgili her türlü bilgiyi, sigortacıya bildirmek zorundadır. Sigortalı yanlış veya
yanıltıcı bilgi vermişse sigorta yapılmış olsa bile sigorta geçersiz sayılır, tazminat ya da meblağ
ödemesi yapılmaz. Örnek, hastalık sigortası yaptıran sigortalı, halen yaşadığı hastalıkları saklar,
tedavi gördüğünü bildirmez ise ve bu sakladığı bilgiler ortaya çıkarsa sigortacının, sigorta
sözleşmesini feshetme hakkı vardır.
Sigorta ettirenin ya da sigortalının beyanı gerçeğe aykırı veya eksikse aşağıdaki
durumlar gerçekleşebilir:
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a) Sigorta ettiren/sigortalı kasıtlı olarak yanlış veya eksik beyanda bulunmuşsa
sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeden cayabilir ve riziko
gerçekleşse de sigortalıya tazminatı ödemez ve ödenen primlere hak kazanır.
b) Sigorta ettiren/sigortalı bir kasıt olmadan eksik ve yanlış bilgi vermişse sigortacı,
durumu öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeyi fesheder veya prim farkını almak
suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutar. Sigorta ettiren/sigortalı prim farkını kabul etmez ve bunu
sekiz gün içinde bildirirse sözleşme feshedilmiş olur. Sigortacının noter vasıtası ya da iadeli
taahhütlü mektupla yaptığı fesih ihbarı, sigorta ettirenin/sigortalının tebellüğ tarihini takip eden
beşinci iş günü, saat 12.00’de hüküm ifade eder. Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen
sürenin primi, gün esası üzerinden hesap edilir, fazlası geri verilir.
düşer.

c) Cayma, fesih veya prim farkını isteme hakkı, süresinde kullanılmadığı takdirde
d) Sigorta ettirenin/sigortalının kastı olmaksızın riziko;


sigortacı durumu öğrenmeden önce,



sigortacının fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde veya


ihbarın hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde gerçekleşirse sigortacı,
tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki oran kadar tazminattan
indirim yapar.
Sigorta ettiren/sigortalı, sözleşmenin yapılmasından sonra teklifnamede veya poliçe ve
eklerinde beyan olunan hususlar değişmişse en geç sekiz gün içinde bu durumu sigortacıya
ihbar etmekle yükümlüdür. Bu durumda sigortacı sözleşmeyi feshedebilir veya prim farkını
almak suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutabilir.
b. Rizikonun Gerçekleştiğini İhbar Etme Yükümlülüğü
Sigorta ettiren/sigortalı; sigorta sözleşmesi öncesinde, sigorta sözleşme süresince
sigortacıyı bilgilendirdiği gibi riziko gerçekleştiğinde de bilgilendirmek zorundadır. Riziko
gerçekleştiğinde sigorta ettiren/sigortalı, rizikonun gerçekleştiğini bildirmeye, tedaviye
başlama ve gerekli önlemleri almaya ve gerekli belgeleri teslim etmeye zorunludur.
Sigorta ettiren ya da sigortalı, rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren sekiz
gün içinde sigortacıya rizikonun gerçekleştiğini yazı ile bildirmek zorundadır. Ayrıca sigortalı
ya da sigorta ettiren, söz konusu ihbarda kazanın ve hastalığın yerini, tarihini, nedenlerini
bildirmek, tedaviyi yapan hekimden, kaza veya hastalığın durumu ile bunun muhtemel
sonuçlarını gösteren bir rapor alarak bunu sigortacıya göndermekle yükümlüdür.
c. Tedaviye Başlama ve Gerekli Önlemleri Alma Yükümlülüğü
Kaza veya hastalık sonucunda derhal tedaviye başlanılması, yaralı veya hastanın
iyileşmesi için gereken önlemlerin alınması şarttır. Sigortacı her zaman kazazedeyi veya hastayı
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muayene ve sağlık durumunu kontrol ettirmek hakkına haizdir. Sigortalı bu muayene ve
kontrollerin yapılmasına izin vermek zorundadır. Kazazedenin veya hastanın iyileşmesi
hakkında sigortacının hekimi tarafından yapılacak kaza veya hastalık sonuçlarını doğrudan
etkileyecek tavsiyelere uyulması şarttır. Eğer bu yükümlülükler kasten yerine getirilmezse
poliçeden doğan haklar kaybolur. Kusur sonucunda kaza ve hastalık sonuçları ağırlaşırsa
sigortacı, ağırlaşan kısımdan sorumlu olmaz.
Sigortalı ya da sigorta ettiren ayrıca, kaza veya hastalık sonucu ödenmesi gereken
muayene, tedavi, ilaç ve hastane masraflarını gösteren belgelerin asıllarını veya asıllarından
şüpheyi davet etmeyecek suretlerini, tedaviyi yapan hekim veya hastanece doldurulacak şirket
ihbar ve tedavi formları ekinde teslim etmekle yükümlüdür.
d. Prim Ödeme Yükümlülüğü
Prim, sigortalı ya da sigorta ettirenin, sigortacıya ödediği paradır. Sigortacının
sorumluluğu, primin ödenmesiyle, prim taksitle ödenecek ise ilk taksitin ödenmesiyle
başlamaktadır. Sigortalı ya da sigorta ettirenin, primi zamanında ve belirtilen miktarda ödeme
zorunluluğu vardır. Primin ödenmemesi veya geç ödenmesi durumunda sigortacının, sigorta
sözleşmesini feshetme hakkı vardır.

11.2.3.2. Sigortacının Yükümlülükleri
Sağlık sigortalarında, sigortacının kanunen tanımlanmış yükümlülükleri; sigorta
poliçesi vermek, verilen teminatları belirtmek ve şirket bünyesini güçlü tutmaktır.
a)

Sigorta Poliçesini Düzenleme Yükümlülüğü

Sigortacı, sigorta sözleşmesinin kabul edilmesinden sonra 24 saat içinde sigorta
poliçesini düzenleyip sigortalı ya da sigorta ettirene vermek zorundadır. Eğer sigorta sözleşmesi
acente aracılığıyla yapılmışsa sigortacı, sigorta poliçesini on beş gün içinde düzenleyip
sigortalıya ya da sigorta ettirene vermekle yükümlüdür.
Sigorta poliçesi, sigorta hukuku açısından önemlidir. Sigorta poliçesi, sigortacı
tarafından düzenlenip imzalandıktan sonra sigortalıya verilmektedir. Sigorta poliçesinde;
sigortanın süresi, ödenecek prim ve ödeme şekli, teminat altına alınan riskler, sigortacının
ödeyeceği tazminat/meblağ miktarı, tarafların isim ve adresleri, vb. yer almaktadır. Sigorta
poliçesi, sigorta sözleşmesinin yapıldığını belgelemek açısından önemlidir.
Diğer sigorta branşlarında olduğu gibi hastalık/sağlık sigortası branşında da poliçe
ekinde genel şartlar ve varsa özel şartlar da sigortalıya ya da sigorta ettirene verilir. Genel
Şartlar, ilgili poliçe ile güvence altına alınan ve alınmayan halleri, isteğe bağlı olarak sigorta
kapsamına alınacak veya dışarıda tutulacak halleri, sigortalı ve sigortacının sorumlulukları,
hakları, yükümlülükleri ve hasar halinde takip edilecek işlem sırasını içeren şartları
içermektedir. Aynı sigorta branşında, kelimesi kelimesine aynı olan genel şartlar, poliçe ekinde
mutlaka sigortalıya verilmek zorundadır.
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Özel Şartlar, genel şartlara aykırı olmamak şartıyla sigortalı ve sigortacı tarafından
karşılıklı görüşülerek karar verilen ve poliçenin önyüzüne yazılan şartlardır. Genel şartlarda
yapılacak daraltma ya da genişlemeler, özel şartlarda belirtilir.
b) Teminatları Belirtme Yükümlülüğü
Sigortacı, prim karşılığında sigortalının riskini teminat altına almaktadır. Sigortacı,
sigorta sözleşmesinde, sigorta konusu menfaati iyi tanımlamalı, hangi risk için ne tür teminatlar
verildiğini belirtmelidir. Sigorta konusu riskler iyi tanımlanmalı, risk kapsamına girmeyen
hususlar belirtilmeli ve verilen teminatlar, Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan sigorta
branşlarına göre oluşturulan genel şartlara uygun olmalıdır. Sigortacı tarafından verilen
teminatlar, sigorta süresi içinde geçerli olmaktadır.
Türk Ticaret Kanununun 1404.maddesine göre; sigorta ettirenin veya sigortalının
Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı bir fiilden
doğacak bir zararını teminat altına almak amacıyla sigorta yapılamaz.
c) Hasar Durumunda Tazminat Ödeme Yükümlülüğü
Sigortalı ya da sigorta ettiren, ileride gerçekleşme olasılığı bulunan riskler için sigorta
yaptırmakta, belli bir prim karşılığında riski sigortacıya satmaktadır. Riskin gerçekleşmesi
durumunda sigortacı, sigortalının uğrayacağı zararı karşılamak durumundadır. Hatta risk
oluştuğunda sigortacı, sigortalı mağdur olmadan en kısa zamanda sigorta tazminatını ödemek
zorundadır. Sigortacı, tazminatı, genellikle nakit para ile ödemektedir.
Sigorta edilen rizikonun gerçekleşmesi ile tam hasar durumu varsa sigorta teminatı sona
ermektedir. Kısmi hasar halinde sigorta bedeli, ödenen tazminat miktarı kadar azalmaktadır.
Sigorta tazminatının ödenebilmesi için; riskin gerçekleşmiş, sigorta ettirenin yükümlülüklerini
yerine getirmiş olması gerekmektedir.
d)Şirket Mali Bünyesini Güçlü Tutma Yükümlülüğü
Sigorta şirketleri, mali bünyelerini güçlü tutmak, riski bütünüyle üstlenmek yerine riski
yaymak zorundadırlar. Sigorta şirketleri, gerekli reasürans anlaşmalarını yaparak mali
bünyelerini güçlü tutabilir, sigorta kapasitelerini, karlılıklarını artırabilirler. Sigorta şirketleri
açısından yeterli sayıda aktüer ve denetim elemanı çalıştırmak, bağımsız denetim şirketlerine
yılsonu mali tablo analizlerini yaptırmak, mali bünyenin güçlülüğü için önemlidir.

11.3. Sağlık Sigortasında Sözleşmenin Kurulması ve Sona Ermesi
Sigorta işlemleri, sigortalı ya da sigorta ettiren ile sigortacı arasında düzenlenen belgeler
esas alınarak gerçekleştirilmektedir. Sigorta sözleşmesi, taraflara karşılıklı borçlar yükleyen
genellikle yazılı bir hukuki belgedir. Sigorta sözleşmesinin sonradan ispatı için yazılı olmasında
yarar vardır.
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Sağlık sigorta sözleşmelerinde diğer sigorta sözleşmelerinde olduğu gibi; sözleşmeye
hazırlık dönemi, sözleşmenin kurulması, sözleşmenin başlaması ve sözleşmenin son bulması
olmak üzere dört aşama vardır.
11.3.1. Sigorta Sözleşmesine Hazırlık Dönemi
Sigorta sözleşmesinden önce sigorta ettiren, sigortacı hakkında acentelerden,
sigortacının web sayfasından ya da sigortacının önceki müşterilerinden bilgi toplamaktadır.
Sigorta kapsamı, istisnalar, riskin gerçekleşmesi halinde sigortacının mali yükümlülükleri her
zaman anlaşılması kolay olmayan bilgiler olup sözleşmede önem taşıyan unsurlardır. Sigorta
ettiren somut bir mal alırken gösterdiği rahatlık ve kararlılığı sigorta alırken çoğu zaman
gösteremez.
Sigorta ettirenler, büyük mal varlığı ya da hayata ilişkin sigortalarda değişik sigorta
şirketleriyle görüşmekte ve iki türlü davranış göstermektedir: Birincisi sigorta şirketinin hazır
sözleşme metinlerini kabul edebilirler. İkincisi kendilerine yapılan teklifin bazı noktalarında
değişiklik yapıp daha uzun sürede, sigorta sözleşmesinin gerçekleşmesini sağlayabilirler.
Sigorta sözleşmesi öncesinde sigortacının, sigorta edilecek rizikonun içeriği hakkında
bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere teklifname adı verilen bir belge düzenlenmektedir.
Teklifname, sigorta ettirenin sigortacıya bildirmek zorunda olduğu bilgileri içeren ve sigortacı
tarafından hazırlanan bir bilgi formudur. Teklifname bir sigorta talebidir. Ancak teklifname
dışında sigorta ettirenlerin yazılı beyanları da taleptir. Borçlar Kanununa göre teklifname
icaptır. Sigortacı, yapacağı değerlendirme sonucunda sigorta ettirenin teklifname ile yaptığı
icabı kabul ya da reddedebilir. Sigortacının kabul işlemi, sigorta poliçesinin düzenlenip
imzalanması ve primin tahsil edilmesiyle gerçekleşmektedir.
11.3.2. Sigorta Sözleşmesinin Kurulması
Sosyal sigortalarda ilgili kişiler önceden belirlenen hukuki statülere girdiklerinde,
herhangi bir sözleşme yapmadan sigortalı olmaktadırlar. Oysa özel sigorta ilişkisinin
kurulabilmesi için sigorta sözleşmesinin yapılması gerekmektedir. Sigorta sözleşmesi, sigorta
şirketi tarafından önceden hazırlanmış matbu sözleşmeye uygun olarak yapılmaktadır. Sigorta
sözleşmeleri, hukuki niteliği gereği iki tarafa da borç yükleyen sözleşmelerdir. Sigorta ettiren
sözleşme gereği prim ödeme yükümlülüğünü, sigortacı da riziko gerçekleştiğinde zararı tazmin
etme ve sigortalının menfaatini teminat altına alma yükümlülüğünü yerine getirecektir.
Sigorta sözleşmelerinin geçerli olabilmesi için kanunen herhangi bir şekil şartı
bulunmamaktadır. Ancak taraflar, sigorta sözleşmesi için kendi aralarında şekil şartı
belirleyebilirler. Bununla beraber sigorta sözleşmesinin sonradan ispatı için yazılı olmasında
yarar vardır. Eğer sigorta sözleşmesi yazılı değilse tanıklar ve başka belgeler aracılığıyla sigorta
sözleşmesinin yapıldığı ispatlanabilir.
Sigorta sözleşmelerinin, sigortanın kendine has özellikleri nedeniyle diğer
sözleşmelerden farklı tarafları vardı. Sigorta sözleşmelerinin kendine has özellikleri şunlardır:
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a) Sigorta sözleşmesi, tarafların karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla
kurulur. Sigorta sözleşmesi, primin ödenmesinden önce kurulduğu halde sigortacının
sorumluluğu primin tamamının ya da ilk taksitinin ödenmesiyle başlar. Oysa diğer birçok
sözleşmede, borç konusu şeyin teslimi gerçekleştikten sonra ödeme yapılır.
b) Sigorta sözleşmeleri uzun süreli ilişkiler meydana getirir. Sigorta ettiren, prim
borcunu ödemiş olsa bile sigorta konusundaki değişiklikleri sigortacıya bildirmek zorundadır.
Üstelik risk, kısa sürede ya da sözleşme süresinin sonuna doğru gerçekleşebilir ya da hiç
gerçekleşmez.
c) Sigorta sözleşmesinde taraflar iyi niyetli ve dürüst davranmalıdır. Sigorta ettiren
beyanında dürüst olmalı, sigortacının bilmek istediği tüm bilgileri doğru, eksiksiz vermelidir.
Sigortacı da sigorta ettireni doğru bilgilerle aydınlatmalıdır. İyi niyetin olmadığı bir sigorta
sözleşmesinde riskin tamamen karşılanması mümkün olmayabilir. Hatta sözleşmenin feshi söz
konusu olabilir.
d) Sigorta sözleşmesinde sigortacının tazminat borcu, borcun kapsamı, teminat altına
alınan riskin gerçekleşme durumuna bağlıdır. Riskin gerçekleşmesi kesin değildir. Dolayısıyla
sigorta sözleşmeleri, tesadüfe bağlı sözleşmelerdir.
e) Sigorta sözleşmeleri, sigorta ettiren bir tüketici olarak kabul edildiğinde tüketici
sözleşmesi niteliği taşımaktadır. Sigortacı, sigorta sözleşmesiyle bir hizmet sunmayı, sigorta
ettiren de prim ödemeyi vaat etmektedir. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna göre
tüketici, özel amacı için sözleşme yapan kişidir. Kişisel ihtiyacı için riski sigortacıya devreden
ve sigorta ettiren olarak adlandırdığımız kişi, kural olarak tüketicidir.
Sigorta poliçesi, sigorta sözleşmesinin yazılı şeklidir. Sigorta poliçesi, sigortalı ile
sigortacının hak ve yükümlülüklerini göstermektedir. Sigorta poliçesi sigorta ilişkisinin
varlığını ve içeriğini ispat eden bir belgedir. Sigorta poliçesi olmadan sigorta sözleşmesi
yapılabilir. Ancak uygulamada sigorta poliçesinin düzenlenip imzalanması, sigorta
sözleşmesinin yapıldığını belgelemek açısından önemlidir. Bununla beraber sigorta poliçesi,
tek ispat aracı değildir. Sigorta poliçesinin bulunmadığı durumlarda tarafların beyanı, tanıkların
ifadesi, ticari defterler, vb. sigorta sözleşmesinin varlığını ispat edebilir. Sigorta sözleşmesi
gerçekleştikten sonra sigortacı, sigorta poliçesini hazırlayıp sigorta ettirene vermek zorundadır.
Bir sigorta poliçesinde mutlaka bulunması gereken bilgiler şunlardır:

Sigorta ettiren/sigortalı ve varsa lehtar ile sigortacının adı-soyadı veya ticaret
unvanı ve adresleri,


Sigortanın konusu,



Sigortanın bedeli,



Prim tutarı ve ödeme koşulları,
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Düzenleme tarihi,



Verilen güvenceler,



Güvencenin başlangıç ve bitiş tarihi.

Sigorta poliçeleri, sigorta şirketleri tarafından yürürlükteki mevzuat çerçevesinde
hazırlanan bir formdur. Türk Ticaret Kanunun 1424. maddesine göre; sigortacı, sigorta
sözleşmesi, kendisi veya acentesi tarafından kurulmuş ise sözleşmenin kurulmasından itibaren
yirmi dört saat içinde diğer hallerde ise on beş gün içinde yetkililerce imzalanmış poliçeyi
sigorta ettirene vermekle yükümlüdür. Sigorta ettiren, poliçesini kaybederse sigortacıdan
giderini karşılamak şartıyla kendisine yeni bir poliçe verilmesini isteyebilir.
11.3.3. Sigorta Sözleşmesinin Başlaması
Sigorta sözleşmesi yapılmış olsa dahi sigortacının sorumluluğu, sigorta priminin ya da
prim taksitle ödenecekse ilk prim taksitinin ödenmesiyle başlamaktadır.
Sigorta poliçesinde sigorta sözleşmesinin başlama ve sona erme tarihleri yazılıdır.
Sigorta sözleşmesi poliçede belirtilen tarihler arasında geçerlidir. Genellikle sigorta sözleşmesi,
sigorta poliçesinde tespit edilen başlama gününde saat 12.00’de başlar, sona erme gününde saat
12.00’de biter.
11.3.4. Sigorta Sözleşmesinin Sona Ermesi
Sigorta sözleşmesi, poliçede belirtilen sona erme tarihinde son bulmaktadır. Sigorta
poliçesinde sona erme tarihinin belirtilmiş olması diğer bir ifadeyle sigorta sözleşmesinin süreli
yapılmış olması nedeniyle ayrıca bir işlem yapma gereği yoktur. Sigorta sözleşmeleri genellikle
hayat sigortaları dışında bir yıldır. Hastalık/sağlık sigortasında süre bir yıl bazen bir yıldan uzun
olabilir. Seyahat sağlık sigortasında üç gün, bir hafta veya daha uzun süre söz konusudur.
Sigorta süresi, poliçede belirtilen tarihte son bulmakla birlikte taraflar isterlerse sigorta
sözleşmesini uzatabilir veya yenileyebilirler.
Sigorta sözleşmesi süre bitimiyle olduğu gibi bazı nedenlerle de kısmen ya da tamamen
son bulabilir. Bu nedenleri şöyle sıralayabiliriz:
a) Karşılıklı anlaşma
b) Taraflardan birinin isteği
c) Riskin gerçekleşmesi
d) Riskin gerçekleşme ihtimalinin ortadan kalkması
e) Aciz hale düşme
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Sigorta sözleşmesinde taraflar, aralarında anlaşarak sigorta sözleşmesini sona
erdirebilirler. Bazı durumlarda sigorta sözleşmesinin tarafları olan sigortacı ya da sigortalının
isteği ile de sigorta sözleşmesi son bulabilir. Sigortacı, sigortalı yükümlülüklerini yerine
getirmezse sigorta sözleşmesini sona erdirebilir. Örnek, sigortalı primini ödememekte ısrar
ediyorsa, doğru beyanda bulunmamışsa, sigorta konusu üzerindeki değişiklikleri bildirmiyorsa,
vb., sigortacının sözleşmeyi sona erdirme hakkı vardır. Sigortalı ya da sigorta ettirenin de geçici
sigorta poliçesi yasal süre içinde kendisine teslim edilmemişse veya primin yarısını ödemek
şartıyla sigorta sözleşmesini sona erdirme hakkı vardır.
Sigorta sözleşmesi, sigorta poliçesi ile teminat altına alınan riskin, sigorta süresi içinde
gerçekleşmesi durumunda da sona erebilir. Riskin gerçekleşmesi tam hasar durumunu ortaya
çıkarmışsa sigortacının hasarı tazmin etmesiyle sigorta sözleşmesi son bulur. Ancak
sigortacının ödeyeceği tazminatı sigortalının kabul etmesi gerekmektedir. Riskin gerçekleşmesi
kısmi hasar durumunu ortaya çıkarmışsa, sigorta bedeli, riskin gerçekleştiği tarihten itibaren
kısmi hasar karşılığı ödenen tazminat miktarı kadar azalır. Hasar görmeyen kısım için sigorta
teminatı devam eder. Hayat sigortalarında kısmi ödeme söz konusu değildir. Sigortacı hayat
sigortalarında risk gerçekleştiğinde sigorta bedelinin tamamını ödemek zorundadır.
Hastalık/sağlık sigortası hem hayat hem hayat dışı sigorta branşlarında yer aldığı için kısmi
hasar durumu da geçerlidir.
Bazı durumlar, riskin gerçekleşme ihtimalini ortadan kaldırmaktadır. Örnek,
hastalık/sağlık sigortası yaptıran sigortalının ölmesi.
Sigortacı ya da sigorta ettiren acze düştüğünde sigorta sözleşmesi son bulmaktadır.
Sigorta şirketleri, faaliyetlerine son vermek ve işlemlerini tasfiye etmek isterlerse sigortalılara
verilen teminatlar ve ödenecek tazminatlar için ülkemizde Hazine Müsteşarlığı gerekli
tedbirleri alır. Sigortalılar, alacaklarını tasfiye ya da iflas masasından alırlar. Acze düşen
sigortalı ya da sigorta ettiren ise ve taahhütlerini yerine getiremeyeceğini belirtmişse sigorta
sözleşmesi yine sona erer.

11.4. Sağlık Sigortasında Tazminatın Ödenmesi
Sigorta sözleşmeleri gerçekte bir tazminat sözleşmesidir. İnsan yaşamı üzerine yapılan
hayat sigortaları dışında kalan hayat dışı sigortalar bir tazminat sözleşmesidir. Tazminat
prensibi gereği sigortalının risk gerçekleşmeden önceki maddi değere kavuşması sağlanır. Zarar
sigortaları olarak da isimlendirdiğimiz tazminat sigortalarında amaç, tehlikenin yol açtığı somut
hasarları ödemektir. Tazminat miktarı poliçede yazılı azami teminat miktarı ile sınırlıdır. Azami
teminat ise sigortalının beyanına dayanılarak, para birimiyle belirlenmiş bir rakamdır. Tazminat
miktarı hiçbir zaman teminat miktarının üstüne çıkamaz.
Hayat ve ferdi kaza sigortalarında ise sigortacı, belli bir olayın gerçekleşmesi halinde
sigorta sözleşmesinde önceden belirlenmiş bir meblağı (tutarı) sigorta ettirene ya da sigortalıya
veya lehtara ödemektedir. Meblağ sigortasında amaç belirli bir zararın tazmini değil belli bir
paranın elde edilmesi olduğu için birden çok meblağ sigortası yapılması mümkündür.
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Sağlık sigortası; bir sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olsun ya da olmasın sigortalının
karşılaşacağı hastalık ve/veya kaza sonucu yaralanma halinde ihtiyaç duyacağı muayene, tedavi
ve ilaç masraflarını karşılayan bir sigorta türüdür. Tedavi giderleri bakımından tazminat
sigortası ilkeleri uygulanmakta iken hastalık veya yaralanma halinde çalışma gücü etkilenmişse
sigortalıya yapılan para yardımı meblağ sigortasıdır. Dolayısıyla sağlık sigortası, hem hayat
hem hayat dışı nitelikli bir sigorta türüdür.
11.4.1. Tazminatın Ödenmesi ile İlgili Şartlar
Tazminat, riskin gerçekleşmesiyle ortaya çıkan hasarın neden olduğu zararı gidermek
amacıyla sigortacının, sigortalıya ödediği miktardır. Sigortacının zararı tazmin etmesi için bazı
şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. Sağlık sigortasında bu şartları şöyle sıralayabiliriz:
a) Kişinin kendi hayatı üzerinde sınırsız bir mali çıkarı olduğu kabul edilmektedir.
Sigortalı ile sigorta konusu arasında çıkar ilişkisinden söz edebilmek için söz konusu çıkar,
ekonomik ve kanuni olmalı, para ile ölçülebilmelidir.
b) Sigortada tazminat talebinin olabilmesi için hasarın, poliçede sigorta güvencesinin
verildiği rizikolardan birinin gerçekleşmesi ile ortaya çıkması gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle
prim hangi teminatın karşılığı olarak alınmışsa tazminat, bu teminatla ilgili riskin gerçekleşmesi
halinde ödenecektir.
c) Sigortalı, kasıtlı olarak riskin gerçekleşmesine neden olmamalıdır. Sigorta ettiren
ya da sigortalı, kasıtlı olarak rizikonun gerçekleşmesine neden olursa ve sigorta konusu ile ilgili
gerekli önlemleri almazsa tazminatın ödenmesi mümkün olmaz. Kişilerin sağlıkları ne kadar
değerli olursa olsun bazı kişilerin çeşitli nedenlerle kendi sağlığına zarar vermeleri konusunda
örnekler vardır. Örnek: sakatlık indiriminden yararlanmak için elini kesen, bilerek yanlış ilaç
kullanıp hastanede sağlık bakımı yaptıran, vb.
d) Sigortalı en kısa zamanda hasar durumunu sigortacıya bildirmelidir. Sigortacı,
sigortalının ihbarı üzerine gerekli bilgiye sahip olmakta ve kanunun belirlediği süre içinde
sigortalıya tazminat ödemektedir.
11.4.2. Tazminatın Ödenmesi
Risk gerçekleştiğinde doğan zarar, sigortacı tarafından sigortalıya ödendiğinde tazminat
ödenmiş olmaktadır. Sağlık sigortasında tedavi ve ilaç giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu
aracılığı ile ödenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu bu ödemenin karşılığını sigorta
şirketlerinin kendisine aktarmış olduğu primlerden yapmaktadır. Ancak hastalık veya
yaralanma halinde çalışma gücünü kaybeden sigortalıya yapılan parasal ödemeleri sigortacı
karşılamaktadır.
En yaygın ve bilinen tazminat ödemesi nakit ödemedir. Sağlık sigortasında da tercih
edilen tazminat ödeme yolu budur. Ancak protez, sakat arabası, vb. gibi, sağlık için gerek
duyulan araç- gerecin sağlanmasında sigortacı gerekli parayı ödediği gibi sözleşmede varsa
araç-gereci temin de edebilir.
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Sigortalı ödenecek tazminat miktarını yetersiz ve haksız bulursa itiraz etme hakkına
sahiptir. Sigortalı, önce sigorta şirketine uyuşmazlık konusunu yazılı olarak iletip cevap bekler.
Cevap on beş gün içinde gelmezse ya da cevap sigortalıyı tatmin etmezse sigortalı, Sigorta
Tahkim Komisyonuna başvurabilir. Sigorta Tahkim Komisyonunda on beş gün içinde ön
inceleme sonucu gerek görürse başvuruları, sigorta hakemlerine iletilir. Sigorta hakemi veya
hakem heyeti uyuşmazlık konusunu yazılı evrak üzerinde inceler ve en geç dört ay içinde
kararını bildirir. Sigorta Tahkim Komisyonunun kararı, bağlayıcıdır.
Sigortalı isterse Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurmak yerine yargıya da
başvurabilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde özel sigorta şirketlerinin 1991 yılından itibaren hastalık/sağlık branşında
faaliyete başladığını, hastalık/sağlık sigortasının hem hayat hem hayat dışı sigorta branşı içinde
olduğunu öğrendik. Özel sağlık sigortasının; kişilerin sağlıklarının korunmasını ve sağlıklarını
bozacak risklerle karşılaştıklarında ortaya çıkan sağlık harcamalarının finansmanını sağlayan
isteğe bağlı bir sigorta türü olduğunu öğrendik. Özel sağlık sigortalarında tarafları oluşturan
sigortacı ve sigorta ettiren/sigortalıyı, lehtarı öğrendik. Ayrıca tarafların yükümlülüklerini,
sigorta sözleşmesinin kurulmasını ve sigorta sözleşmesinin kendine has özellikleri ile bir
sigorta poliçesinde bulunması gereken bilgileri verip sigorta sözleşmesinin hangi nedenlerle
sona erdiğini öğrendik. Sağlık sigortasında tazminatın ödenmesi ile ilgili şartları, tazminatın
ödenmesini, sigortalının bu konuda şikayeti varsa şikayetini nerelere yapacağını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)
Sağlık sigortasının bir sigorta branşı olarak kabul edilmesi hangi tarihte
mümkün olmuştur?
a)

1982

b)

1990

c)

2005

d)

2012

2)

Hangisi özel sigorta özelliği değildir?

a)

Sigorta ilişkisi sözleşmeye dayanır.

b)

Sigortalı olmak isteğe bağlıdır.

c)

Sigorta kapsamında çok çeşitli risk vardır.

d)

Sigorta kamu çıkarını gözetir.

3)

Sigorta poliçesinin ekinde yer alan genel şartları kim hazırlar?

a)

Hazine müsteşarlığı

b)

Sigortacı

c)

Sigortacı ile sigorta ettiren

d)

Tahkim komisyonu

4)

Sigorta ile gerekli tüm bilgileri içeren Sigorta Teklif Formunu kim hazırlar?

a)

Sigortacı

b)

Sigorta ettiren

c)

Sigortalı

d)

Sigortacılık Genel Müdürlüğü
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5)
a)

Sağlık sigortası ile sigortacının verdiği teminatlar arasına hangisi girmez?
Yatarak tedavide günlük hastane giderleri

b)
Sigortalının hastalık nedeniyle çalışamaması nedeniyle elde edemediği
kazançlar için günlük iş görememe parası
c)
giderler
d)

Hastalık sonucu gerekli ilaç, tıbbi bakım, vb. gibi sözleşmede kararlaştırılan
Hastalıkların erken tanısına yönelik ayaktaki incelemeler için yapılan giderler

6)
Sigortalı ve sigorta şirketini bir araya getirerek sigorta sözleşmesinden önce
hazırlık çalışmalarını yapan ve sigorta sözleşmelerinde sigortalıyı temsil eden gerçek ve tüzel
kişilere ne ad verilir?
a)

Aktüer

b)

Broker

c)

Prodüktör

d)

Acente

7)

Eşi ve çocuğu için sağlık sigortası yaptıran aile reisi taraf olarak kimdir?

a)

Sigortalı

b)

Sigorta ettiren

c)

Lehtar

d)

Kanuni temsilci

8)
a)

Sigorta poliçesi ile ilgili olarak aşağıda verilen cümlelerin hangisi yanlıştır?
Sigorta poliçesi, sigorta sözleşmesinin yazılı şeklidir.

b)
Sigorta
göstermektedir.

poliçesi

sigortalı

ile

sigortacının

hak

ve

yükümlülüklerini

c)

Sigorta poliçesi olmadan sigorta sözleşmesi yapılabilir.

d)

Sigorta poliçesi sigorta sözleşmesinin yapıldığını belgeleyen tek ispat aracıdır.
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9)

Özel sağlık sigortasında ilaç ve tedavi giderlerini kim öder?

a)

Sigortacı

b)

Sosyal Güvenlik Kurumu

c)

Acente

d)

Sigorta Tahkim Komisyonu

10)
itiraz eder?

Sigortalı ödenecek tazminat miktarını yetersiz ve haksız bulursa öncelikle kima

a)

Sigorta Tahkim Komisyonuna

b)

Yargı organına

c)

Sigorta şirketine

d)

Sigortacılık Genel Müdürlüğüne

Cevaplar
1) b, 2) d, 3) a, 4) a, 5) d, 6) b, 7) b, 8) d, 9)a, 10) c
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12. HASTALIK/SAĞLIK SİGORTA BRANŞINDA YER ALAN
SAĞLIK SİGORTASI ÇEŞİTLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Sağlık Sigortalarında Hayat ve Hayat Dışı Sigorta Özelliği
12.2. Sağlık Sigortası
12.3. Hastalık Sigortası
12.4. Seyahat Sağlık Sigortası
12.5. Sağlık Sigortasında Reasürans
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
a)

Hastalık sigortası ile sağlık sigortası arasında ne fark vardır?

b)

Seyahat sağlık sigortası sadece yurt dışına çıkışlarda mı yaptırılır? Niçin?

c)

Sağlık sigortasında teminat dışında kalan haller nelerdir?

d)

Sağlık sigortasında ayakta tedavi teminatı hangi sağlık giderlerini karşılar?

e)

Sağlık sigortalarında grup sigorta poliçesinin yararları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sağlık sigortasının hem
Sağlık
sigortalarında
hayat ve hayat dışı sigorta hayat hem hayat dışı sigorta
özelliğinin
olduğunu
özelliği
öğrenmek.

Sağlık sigortası

Hastalık/sağlık branşında
gerek tazminat gerek prim
üretimi gerekse sözleşme
sayısının en fazla olduğu
sağlık sigortasını tanımak

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Hayat ve hayat dışı
sigortaların
özellikleri
4.Bölüm de de kısmen
verilmişti. Bu bölümde
yazılanların
tekrar
edilmesi yararlı olacaktır.
Konunun bir iki kez
tekrarı yararlı olacaktır.

Hastalık
sigortasını
Hastalık
sigortasının
tanımak sağlık sigortasından sağlık
sigortası
ile
farkını öğrenmek
karşılaştırma
yapılarak
öğrenilmesi
faydalı
olacaktır.
Seyahat sağlık sigortası
Seyahat sağlık sigortası
Seyahat
sağlık
hakkında bilgi edinmek
sigortasının diğer sağlık
sigortalarından
farkını
öğrenmek yararlı olacaktır.
Özel
sağlık
sigortası
Sağlık
sigortasında
Konunun
tekrarı
konusunda
şirketlerin,
reasürans
öğrenmeyi
şirketin mali durumuyla ilgili kolaylaştıracaktır.
reasürans
uygulamasına
neden gittiklerini öğrenmek
Hastalık sigortası

310

Anahtar Kavramlar
Temerrüde düşmek,
Grup poliçesi,
Tamamlayıcı sağlık sigortası,
Kot par sistemi,
Sesyon komisyonu.
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Giriş
Sağlık sigortaları hem hayat hem hayat dışı sigorta özelliği taşıyan ve bir sigorta
branşıdır. Uygulamada hastalık /sağlık branşında; sağlık sigortası, hastalık sigortası ve seyahat
sağlık sigortası yer almaktadır. Sağlık sigortasının hastalık sigortasından farkı hastalık yanında
kaza sonucu yaralanmaları da güvence altına almasıdır. Seyahat sağlık sigortası ise ulaşım
yollarından herhangi birini kullanarak yurt dışına gidenleri veya yurt dışından ülkemize
gelenleri seyahat süresince karşılaşacakları sağlık risklerine karşı koruyan özel bir sigorta
türüdür. Ayrıca yurt içinde yapılan seyahatlerde de seyahat sağlık sigortası yaptırılmaktadır.
Genel sağlık sigortasının karşıladığı teminatların dışında kalan riskleri üzerine alan
tamamlayıcı sağlık sigortası da son yıllarda talep gören bir özel sağlık sigortası ürünüdür.
Sağlık sigortalarında grup poliçeleri, en az onbeş kişiyi kapsayan ve sigortalılara belli
avantajlar sağlayan bir poliçe çeşididir.
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12.1. Sağlık Sigortalarında Hayat ve Hayat Dışı Sigorta Özelliği
Hayat sigortaları, hayatı sigorta konusu olan kişinin, sigorta süresi içinde ölmesi
durumunda sigortalının varislerine ya da lehtara toplu para ödenmesi amacıyla yapılan
sigortalardır. Hayat sigortaları, sigorta süresi sonunda kişiye toplu para ödemesi ya da gelir
ödemesi yaparak emeklilik gelirine de katkı sağlayabilmektedir. İnsan hayatını ilgilendiren
riskler, hayat sigortaları kapsamında yer almaktadır. Hayat sigortaları, kaza sonucu ölüm, kaza
sonucu sürekli sakatlık, hastalık sonucu sakatlık, kaza sonucu tedavi giderleri, ameliyat,
tehlikeli hastalığa yakalanma, vb. konularında teminat vermektedir. Hayat sigortalarına;
birikimli hayat sigortası, grup hayat sigortaları, ferdi kaza sigortası, sağlık sigortası, vb. örnek
verilebilir.
Hayat dışı sigortalarda sigorta konusu maldır. Sigorta konusu üzerinde sigortalının
menfaati olmalıdır. Hayat dışı sigortalar, kişilerin maddi varlıklarını tehdit eden ve parayla
ölçülebilen risklere karşı güvence sağlamaktadır. Örnek; yangın sigortası, kaza sigortası,
taşımacılık sigortası, tarım sigortası, vb. Hayat dışı sigortalar sigorta süresi bir yıldan az olup
riskin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bilinmez. Ayrıca hayat dışı sigortalarda tespit edilen
sigorta değeri ile ödenecek sigorta bedeli birbirine eşit olmalıdır.
Sağlık sigortalarında sağlık sigortası, ferdi kaza sigortası hayat sigortaları özelliğini
taşımaktadır. Kaza sonucu ölüm, sakatlık, kaza sonucu tedavi giderleri, ameliyat, vb.
konularında sigortalı ödeme gücüne göre sigorta sözleşmesi yapar. Riskin ne zaman
gerçekleşeceği bilinmese de gerçekleşme olasılığı vardır. Diğer taraftan daha kısa süreler için
yapılan ve sadece risk unsurunu göz önüne alıp tasarruf unsuruna dikkat etmeyen seyahat sağlık
sigortası, trafik sigortası hayat dışı sigorta özelliği taşımaktadır.

12.2. Sağlık Sigortası
Sağlık sigortası kişilerin, tıbbi yardım; tedavi ve ilaç harcamalarına karşı teminat
vermektedir. Sigorta şirketleri, tıbbi danışmanlarının onayı olmak kaydıyla, sigortalının
ameliyat, uzun veya kısa süreli tedaviler, ameliyat veya tedaviye bağlı ilaç giderleri gibi tüm
harcamalarını; azami limitlerle tam veya muafiyet olarak karşılamaktadır.
Özel sağlık sigortalarında iki ana teminat vardır: Yatarak tedavi ve ayakta tedavi
teminatı.
a.
Yatarak Tedavi Teminatı. Bu teminat, sigortalının, ameliyatlı ya da
ameliyatsız hastanede yatarak yapılan tedavileri için hastaneye yatış-çıkış dönemi
içinde, doktor, ameliyathane, asistan, anestezi, gerekli ve zorunlu diğer tıbbi hizmetlere
ait giderler ile yoğun bakım ve ambulans giderlerini karşılamaktadır.
b.
Ayakta Tedavi Teminatı. Sigortalının doktor, muayene, teşhis yöntemleri
(MR, tomografi ve laboratuvar tetkikleri, vb. gibi), küçük müdahaleler ve ilaç
giderlerini karşılamaktadır.
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Bu iki teminat dışında ek olarak ve ek prim ödemek koşuluyla gözlük ve diş tedavi
giderlerinin karşılandığı üçüncü bir teminat grubu da vardır.
Sağlık sigortası, sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları veya bir kaza sonucu
yaralanmaları halinde tedavileri için gerekli masrafları ile varsa gündelik tazminatlarını, sağlık
sigortası genel şartları varsa özel şartlar çerçevesinde poliçede yazılı meblağlara kadar
karşılamaktadır.
Sağlık sigortası genel şartlarına göre teminat dışında kalan haller şunlardır:
a)
Harp veya harp niteliğinde harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan
iç kargaşalıklar,
b)

Cürüm işlemek veya cürüme teşebbüs,

c)
Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak hali müstesna olmak üzere
sigortalının kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması,
d)

Esrar, eroin gibi uyuşturucuların kullanımı,

e)
Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya
nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olan her türlü saldırı ve
sabotaj,
f)
Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık ve
yaralanma halleri,
g)
Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ile bu eylemlerden doğan
sabotaj sonucunda oluşan ve bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkililerce
yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya
zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar,
h)

Poliçe özel şartlarında düzenlenecek teminat dışı haller.

Eğer aksine sözleşme yoksa aşağıda belirtilen haller nedeniyle sigortalının sigorta süresi
içinde hastalanması ve/veya bir kaza sonucu yaralanması da teminat dışındadır.
a)

Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması,

b)
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj ile
bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan
müdahaleler.
Sağlık sigortasında coğrafi sınır, poliçede belirtilen sınırdır. Sigorta, poliçede belirtilen
başlama ve sona erme tarihleri yazılı günlerde, Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00’de başlar ve
öğleyin saat 12.00’de sona erer.
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a. Sigorta Priminin Ödenmesi ve Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması
Sağlık sigortasında primin tamamının, prim taksitle ödenecekse peşinatın ilk taksitinin,
sözleşme yapılır yapılmaz veya en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekmektedir.
Aksi kararlaştırılmadıkça prim veya peşinat ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi
sigortacının sorumluluğu başlamaz. Sigorta ettiren, sigorta primini veya prim taksitle
ödenecekse ilk taksitini sigorta poliçesinin teslim edildiği günün bitimine kadar ödemediği
takdirde temerrüde düşer. Temerrüde düştüğü tarihten itibaren sigorta ettiren, prim borcunu 30
gün içinde ödemezse sigorta sözleşmesi hiçbir ihtara gerek kalmadan feshedilmiş olur. Prim
ödenmemiş olmasına rağmen poliçenin teslimi ile sigortacının mesuliyetinin başlayacağı
sözleşmede belirtilmişse, bu bir aylık sürenin ilk 15 gününde sigortacının sorumluluğu devam
eder.
Primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa, taksitlerin ödeme zamanı, miktarı ve
vadesinde ödenmemesinin sonuçları, poliçe üzerine yazılır veya poliçe ile birlikte yazılı olarak
sigorta ettirene bildirilir. Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da
kendisine yazılı olarak bildirilmiş olan prim taksitlerinin herhangi birini vadesinde ödemediği
takdirde temerrüde düşer. Sigorta ettiren, prim borcunu temerrüde düştüğü tarihi takip eden 15
gün içinde ödemezse sigorta teminatı durur. Rizikonun gerçekleşmemesi kaydıyla teminatın
durduğu süre içinde prim borcunun ödenmesiyle teminat durduğu yerden devam eder. Sigorta
teminatının durduğu tarihten itibaren 15 gün içinde prim borcunun ödenmemesi halinde, sigorta
sözleşmesi hiçbir ihtara gerek kalmadan feshedilmiş olur.
Poliçenin ön yüzüne yazılması kaydıyla, rizikonun gerçekleşmesiyle henüz vadesi
gelmemiş prim taksitlerinin, sigortacının ödemekle yükümlü olduğu tazminat miktarını
aşmayan kısmı peşin ödenir.
b. Sağlık Sigortasında Sayısal Veriler
Sağlık sigortasında sözleşme sayısı hastalık/sağlık branşında toplam sözleşme sayısının
% 46,5’ini oluşturmaktadır. Sağlık sigortası prim üretimi ise Tablo12-1’den görüleceği gibi
toplam prim üretiminin % 93’ünü, tazminat ödemeleri toplam tazminat ödemelerinin %
93,9’unu oluşturmaktadır. Sağlık sigortasında, işveren grup poliçeleri ve diğer grup
poliçelerinin toplamı, sağlık sigortasında toplam poliçelerin % 28,4’ünü oluşturmaktadır. Grup
poliçeleri yoluyla sigortalı sayısı 1.360.593 olup toplam sigortalı sayısının % 46.8’ini
oluşturmakta diğer bir ifadeyle sağlık sigortasında sigortalı sayısı, grup poliçeleri yoluyla
artmaktadır.
c. Grup Poliçeleri
Grup sigorta poliçesi, hayat ve sağlık sigortaları için geliştirilmiş bir sigorta poliçesi
çeşididir. Grup sigorta poliçesi ile en az on beş kişi, sadece bir tek sigorta poliçesi ile
sigortalanmış olmaktadır. Grup sağlık sigortası, istek ve gereksinimler doğrultusunda
hazırlanmakta ve beraberinde önemli avantajlar sunmaktadır.
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Günümüzde belirli bir işyerinde çalışanlar, belli bir meslek kuruluşunun üyeleri,
özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde çalışanlar, çoğu kez yöneticilerinin
girişimiyle grup sigorta poliçesinin hayat ve sağlık güvencesinden yararlanmaktadırlar. Sigorta
poliçesi, kurum adına tek bir sözleşme olarak düzenlendiğinden maliyetler, hem sigortacı hem
de sigortalılar açısından düşüktür. Sigortadan yararlanacaklar ya ismen belirtilir ya da isim
belirtilmeden o kurumda çalışan herkes, sigorta güvencesinden yararlandırılır. Primler de ya
kurum tarafından karşılanır ya da grupta bulunan sigortalılar arasında paylaştırılır. İşletmeler
kuruma bağlılığı artırmak adına genelde primleri kendileri ödemektedirler. Grup sigorta
poliçesinde, işverenler, sigorta ettiren olup sigortacının da muhatabıdırlar.
Sağlık sigortalarında grup sigorta poliçesi her yıl tekrarlanmak durumundadır. Sigorta
güvencesi, sigortalı işyerinden ayrıldığı zaman son bulmaktadır.
Tablo.12. 1. Hastalık/Sağlık Branşında Sözleşme, Prim ve Tazminat Verileri (2015
Yılı)
Sözleşme
Sayısı

Sigortalı
Sayısı

1.614.930

2.906.073

3.145.535

2.218.838

Bireysel
Poliçeler

1.156.579

1.545.479

1.599.658

939.752

İşveren
Grup Poliçeleri

458.034

1.350.957

1.532.220

1.258.997

Diğer
Grup Poliçeleri
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9.636

13.657

20.089

Hastalık

96.737

147.446

171.509

138.375

Bireysel
Poliçeler

96.400

101.471

98.795

64.453

İşveren
Grup Poliçeleri
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45.975

72.714

73.921

Diğer
Grup Poliçeleri

0

0

0

0

Seyahat

1.763.032

994.714

67.019

6.358

Bireysel
Poliçeler

1.742.212

875.142

64.981

6.299

İşveren
Grup Poliçeleri

2.624

90.300

987

29

Diğer
Grup Poliçeleri

18.196

29.272

1.051

30

3.474.700

4.048.233

3.384.063

2.363.571

Sağlık

Direkt
Prim

Ödenen
Tazminat

Sağlık

Toplam
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Kaynak: SDK, Sigortacılık ve BES Faaliyet Raporu, 2015, s.37’den yararlanılmıştır.
d. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
Tamamlayıcı sağlık sigortası, Genel Sağlık Sigortasının karşıladığı teminatların dışında
kalan sağlık riskini, gerek teminat kapsamı ve gerekse teminat yüzdeleri açısından çeşitli
paketlerle üzerine alan bir sağlık sigortası çeşididir. Diğer bir ifadeyle Sosyal Güvenlik Kurumu
tarafından kapsama alınmayan ya da kapsama alındığı halde genel sağlık sigortalısı ve
bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ilave ücret ödemesi gerektiren sağlık hizmetlerini,
tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortası kapsamına almaktadır. Tamamlayıcı sağlık
sigortalarının kapsam altına aldığı giderler şunlardır:
a) Kamu sağlık sigortalarının karşıladığı hekim muayene ücretlerinde temel teminat
paketince karşılanan hekim ücretinin üzerindeki ücretler,
b) Temel teminat paketi dışında kalan teşhis ve tedavi giderleri,
c) Fark ücreti alınan sağlık harcamalarında, sigortalının veya bakmakla yükümlü
olduğu kişilerin üzerinde kalan fark ücreti tutarı,
d) Kamu sağlık sigortalarının temel teminat paketinde sunduğu oda fiyatlarının
üzerindeki oda fiyatları.

12.3. Hastalık Sigortası
Hastalık sigortası, sadece hastalık halini kapsamına alan fakat kaza halinde yaralanma
halini ihmal eden bir sigortadır. Hastalık, insanın kendi bünyesinden kaynaklanan veya bulaşıcı
nedenlerle yakalandığı hastalığı ifade etmektedir. Örnek; kanser, koroner damar hastalıkları
sonucu yapılan açık kalp ameliyatı, böbrek yetmezliği, organ nakilleri, körlük, işitme kaybı,
bulaşıcı hastalıklar, vb.
Hastalık sigortası, poliçede belirtilen hastalıkların gerçekleşmesi durumunda, poliçede
belirtilen limitlerde ödeme yapan bir sigortadır. Kaza sonucu yaralanmalar, kaza sigortasının
güvencesi altında olmasına rağmen yaralanmanın getirdiği olumsuzluklar hastalık ile aynıdır.
Hastalık ve kaza sonucu yaralanma nedeniyle kişinin sağlığını kaybetmesi söz konusu
olduğundan hastalık sigortası yerine sağlık sigortası adını vermek daha anlamlı bulunmuş ve
2005 tarihinde çıkartılan bir yönetmelikle Hastalık sigorta branşının adı sağlık sigorta branşı
olarak değiştirilmiştir.
Halen hastalık sigortasında genel şartları sağlık sigortasında verilen genel şartlarla
aynıdır. Önceki uygulamalar da dikkate alınarak hastalık/sağlık sigorta branşı altında hastalık
sigortası türüne yer verilmekte ve sigorta şirketleri kronik hastalıklar veya bir hastalıkla ilgili
hastalık sigortası ürünü satmaktadır. Örnek, sadece meme kanseri teminatı, veya kanser
teminatı veren ürünler gibi.
Hastalık/sağlık sigorta branşı içinde Tablo.12-1’den görüleceği üzere hastalık
sigortasının payı oldukça düşüktür. Hastalık/sağlık branşında toplam sözleşmelerin % 2,8’i,
direkt prim üretiminin % 5,1’i hastalık sigortasına aittir.
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12.4. Seyahat Sağlık Sigortası
Hastalık ve sağlık sigortası kapsamında seyahat sağlık sigortası da yer almaktadır.
Günümüzde Avrupa Birliği ülkelerine, ABD’ye ve diğer ülkelere giriş izni alabilmek için
kişilerin seyahat sağlık sigortası yaptırması zorunlu hale getirilmiştir. Seyahat sağlık sigortası,
ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt dışına gidenleri veya yurt dışından
ülkemize gelenleri, seyahatleri süresince karşılaşacakları sağlık risklerine karşı koruyan bir özel
sigorta türüdür. Sigortacı, seyahat sırasında kaza ve hastalık nedeniyle ortaya çıkan sağlık
giderlerini poliçede belirtilen teminat tutarında karşılamaktadır.
Sigortanın süresi, yurt dışına yapılan seyahatler için ülkemiz sınırlarından çıkıldığının
pasaportla tespit edildiği an başlar, ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla tespit edildiği an
sona erer. Yurt dışından yapılan seyahatler için sigorta süresi, ülkemiz sınırlarına girildiğinin
pasaportla tespit edildiği an başlar yine ülke sınırlarının dışına çıkıldığının pasaportla tespit
edildiği an sona erer. Yurt içinde yapılan seyahatlerde ise sigortanın başlangıcı ve bitişi sigorta
poliçesinde belirtilmektedir.
Sigortalının, sigorta şirketinden almış olduğu seyahat sağlık poliçeleri asgari olarak
aşağıdaki teminatları içermek zorundadır:


Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı,



Sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati ve nakli,



Sigortacının taburcu olduktan sonra ikametgah adresine nakli,



Vefat eden sigortalının nakli.

Sigorta şirketleri bu teminatlarla ilgili limitleri poliçede göstermek zorundadırlar.
Seyahat sağlık sigortası, hastalık/sağlık sigorta branşında toplam sözleşmelerin %
50,7’ine, prim üretiminin % 2’sine sahiptir.
Hastalık/sağlık branşında yer alan sigortalarla ilgili teknik veriler Tablo12-2’ de
gösterilmiştir.

Prim Üretimi
Artış

Tablo.12-2. Hastalık/Sağlık Branşı Teknik Veriler
(milyon TL.)
200
201
201
201
8
0
2
4
1
1
2
2
326,1
705,4
227,2
929,631
20,5
11,4
31,6

201
5
3
435,936
16,8

(%)
Ödenen
Tazminat

821,
9

1
136,6

1
454,1

1
982,212

2
399,949
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Artış

-

13,1

7,9

36,3

21i1

Tazminat/pri

84,5
9
25,8

85,8
7
16,5

1,94

1,03

72,5
1
167,
7
7,53

76,6
5
119,
7
4,09

75,9
5
180,
7
5,26

(%)
m (%)
Teknik KarZarar
Teknik
Karlılık (%)

Kaynak: SDK, Sigortacılık ve BES Faaliyet Raporu, 2015, s.38’den yararlanılmıştır.
Hastalık/sağlık sigorta branşında elde edilen prim üretimi, hayat dışı sigorta
branşlarında toplam prim üretiminin % 13’üdür. Tablo.12-2’de görüleceği gibi hastalık/sağlık
branşında prim üretimi 2008 yılından itibaren artış eğilimindedir. Teknik karlılık ise 2010 yılı
sonrasında artmıştır. Zarar edilen 2009-2010 yılları dünyada ve Türkiye’de ekonomik krizin
etkisinin kuvvetle hissedildiği yıllardır. Tazminat/prim oranı ise 2009 yılından itibaren düşme
göstermektedir.

12.5. Sağlık Sigortasında Reasürans
Reasürans, sigortacı tarafından kabul edilen riskin sigortasıdır. Diğer bir ifadeyle
reasürans, sigortalının sigorta ettirdiği rizikonun diğer bir sigortacıya yeniden sigorta
ettirilmesidir. Reasürans ile sigorta şirketlerinin, finans yapısı desteklenmekte, üstlenmiş
olduğu riskler paylaşılmaktadır. Reasürans gerçek bir sigorta işlemi olup ortaklık anlaşması
değildir. Sigortacı tarafından kabul edilen risk reasüransta da aynıdır. Reasürans da taraflar
sigorta şirketi ile reasürans şirketidir. Riski devreden sigorta şirketine sedan, riski devralan
reasürans şirketine de reasürör adı verilir. Sedan şirketin reasüröre iş vermesine sesyon,
reasüröre devrettiği prime de sesyon komisyonu adı verilir.
Sağlık sigortasında, değişik reasürans sistemleri arasında en uygun olanı Kotpar
reasürans şeklidir. En eski reasürans yöntemi olan Kotpar (Quota Share) sisteminde, sedan
tarafından kabul edilen bütün sigortaların önceden kararlaştırılmış bir oran dahilinde Reasüröre
devri ve Reasürörün de bu devri kabul zorunluluğu vardır. Reasürör sedanın tüm işlerine
katılmakta, sedanın karlı ya da zararlı olması reasürörü etkilemektedir. Reasürör kar elde
ettiğinde bu karın bir bölümünü sesyon komisyonu alarak sedana verilir. Hasarın sigortalıların
aldığı tazminat veya onlar adına anlaşmalı sağlık kuruluşlarına yapılan ödeme frekansı, başka
sigorta branşlarıyla karşılaştırılamayacak kadar yoğun olduğu için tek tek yapılacak reasürans
işlemlerine göre kotpar sistemi özel sağlık sigortalarına en uygun reasürans yöntemidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sağlık sigortalarının hayat ve hayat dışı sigorta özelliklerini taşıdığını ve
hastalık/sağlık branşında; sağlık, hastalık ve seyahat sağlık sigortasını öğrendik. Sağlık
sigortasında grup poliçelerinin sigortalıya yararlarını ve genel sağlık sigortasının teminatı
dışında kalan teşhis, tedavi, muayene, vb. gibi giderlerin karşılanması için tamamlayıcı sağlık
sigortaları yapıldığını öğrendik.
Sağlık sigorta şirketlerinin sigorta ettiği riski diğer bir sigortacıya (reasürans şirketine)
sigorta ettirildiğini, böylece sigorta şirketinin finans yapısını desteklemiş olduğunu öğrendik
.
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Bölüm Soruları
1)
Özel sağlık sigortaları içinde daha kısa süreler ( 1 gün, 1 hafta vb.) için yapılan
sigorta branşı hangisidir?
a) Hastalık sigortası
b) Sağlık sigortası
c) Seyahat sağlık sigortası
d) Tamamlayıcı sağlık sigortası
2)

Riski devreden sigorta şirketine ne ad verilir?

a) Reasürör
b) Sedan
c) Sesyon
d) Reasürans şirketi
3)

Sigorta şirketinin reasüröre devrettiği prime ne ad verilir?

a) Sesyon komisyonu
b) Sedan komisyonu
c) Risk paylaşımı
d) Sesyon
4)

Seyahat sağlık sigortasında sigorta süresi ne zaman başlar?

a) Yabancı ülke sınırlarına girildiğinde
b) Ülkemiz sınırlarından çıkıldığının pasaportla tespit edildiği anda
c) Seyahatin başladığı günde
d) Seyahat sağlık sigorta poliçesinin alındığı anda
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5)

Hastalık sigortası ile sağlık sigortasının farkı nedir?

a) Hastalık sigortası sadece hastalık karşılığı teminat verir
b) Hastalık sigortasında kronik hastalıklar veya bir hastalıkla ilgili hastalık sigortası
ürünü satılmaktadır
c) Hastalık sigortası kaza sonucu yaralanmayı kapsar
d) Hastalık, kişilerin bulaşıcı nedenlerle yakalandığı hastalığı ifade etmektedir
6)

Tamamlayıcı sağlık sigortası hangi sağlık hizmetlerini kapsamına almaktadır?

a) Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlüğü olduğu kişiler tarafından ilave ücret
ödemesini gerektiren sağlık hizmetlerini
b) Teminat paketi dışında kalan ilaç giderlerini
c) Sağlık harcamalarında fark ücreti alınmışsa, fark ücretlerini
d) Estetik amaçlı ameliyat giderlerini
7)

Grup sigorta poliçelerinde sigortacının muhatabı kimdir?

a) Sigortalı
b) İşverenler
c) Kurum
d) Sigorta poliçesine sahip olan grup
8)
Sigorta ettiren prim borcunu temerrüde düştüğü tarihten itibaren kaç gün ödeme
yapmazsa sigorta teminatı durur?
a) 15 gün
b) 30 gün
c) 7 gün
d) 10 gün
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9)

Özel sağlık sigortası aşağıda sayılan hangi harcamaları karşılamaz?

a) Tedavi ve ameliyata bağlı ilaç giderleri
b) Ameliyat giderleri
c) Uzun ve kısa süreli tedavi giderleri
d) Diş tedavi giderleri
10)

Hangisi hayat sigortalarının özelliği değildir?

a) Hayat sigortaları sigorta süresi sonunda kişiye toplu para ödemesi yapar
b) Hayat sigortaları insan hayatını ilgilendiren riskleri kapsamına alır
c) Hayat sigortalarında sigorta ettiren ile sigortalı her zaman aynı kişidir
d) Hayat sigortaları risk unsuru kadar tasarruf unsurunu da dikkate alır

Cevaplar
1) c, 2) b, 3) a, 4) b, 5) b, 6) a, 7) b, 8) a, 9) d, 10) c
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13. SAĞLIK TEMİNATI VEREN DİĞER SİGORTA BRANŞLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Sağlık Teminatı Veren Diğer Sigorta Branşları
13.2. Özel Sağlık Sigortası Şirketlerinin İlgili Olduğu Kurumlar
13.3. Özel Sağlık Sigortası Şirketleriyle İlgili Mevzuat
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

a)
Trafik Sigortası, trafik kazalarında yaralananların sağlık giderlerini
karşılamak için mi yapılmaktadır?
b)

Ferdi kaza sigortasının sağlık harcamaları üzerinde etkisi var mıdır?

c)

Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nün görevleri nelerdir?

d)

Güvence Hesabının sağlık harcamaları ile ilgisi nedir?

e)

SAGMER’in amacı nedir?

f)

Sigortacılık Kanununun amacı nedir?

g)

Sigorta Hukukunun amacı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Sağlık teminatı veren Kaza
Sağlık teminatı veren
Konunun
tekrarı
branşında Karayolu Yolcu öğrenmeyi
diğer sigorta branşları
Taşımacılığı Zorunlu Koltuk kolaylaştıracaktır.
Ferdi Kaza Sigortası, Ferdi
Kaza Sigortası, Uçak Yolcu
Kaza Sigortası hakkında bilgi
edinmek.
Ayrıca
Kara
Araçları Mali Sorumluluk
Sigortası
içinde
Trafik
Sigortası, Zorunlu Karayolu
Taşımacılık
Mali
Sorumluluk Sigortası, Yeşil
kart
sigortasının
sağlık
sigortası
ile
ilişkisini
öğrenmek.
Konu

Kazanım

Sigortacılık
Genel
Özel Sağlık Sigortası
Sigorta
şirketlerinin ilgili olduğu Müdürlüğü,
Denetleme Kurulu, Türkiye
kurum ve kuruluşlar
Sigorta
Birliği,
Sigorta
Tahkim Komisyonu, Sigorta
Bilgi Merkezi ve Güvence
Hesabını tanımak, görevleri
hakkında bilgi edinmek.

Kurumların
amacı,
görevleri
hakkında
notların dikkatli bir şekilde
iki üç kez tekrar okunması
faydalı olacaktır.

Özel
sağlık
sigortası
Özel Sağlık Sigortası
Konuyla ilgili olarak
şirketleriyle ilgili mevzuat şirketleri ve sigortalıların tabi Sigortacılık Kanunu, Türk
olduğu kanunları tanımak.
Ticaret Kanunu ve Gelir
Vergisi Kanununun sigorta
ile
ilgili
hükümlerini
tekrarlamak
faydalı
olacaktır.
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Anahtar Kavramlar
Ferdi Kaza Sigortası,
Trafik Sigortası,
Yeşilkart Sigortası,
Sigorta Tahkim Komisyonu,
Güvence Hesabı,
SAGMER
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Giriş
Kaza sigorta branşı içinde; Karayolu Yolcu Taşıma Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza
Sigortası, Uçak Yolcu Kaza Sigortası ve Ferdi Kaza Sigortalarında yaralanma ve hastalanma
sonucu ortaya çıkan tedavi giderleri de teminat altına alınmıştır.
Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta branşı içinde Trafik
Sigortası, sigortalı aracın neden olduğu kazada yaralanan kişilerin ilk yardım, kontrol,
muayene, kontrol ve kazada yaralanan kişilerin klinikte, hastanede tedavi giderleri
karşılamaktadır. İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası ise motorlu aracın kullanılmasından doğan
ve aracın işletenine ait manevi tazminat taleplerini teminat kapsamına almaktadır. Yeşilkart
Sigortasına sahip olan kişiler gittikleri ülkede bir başka kişinin yaralanmasına neden olmuşsa
karşı tarafın zararını gitmiş olduğu ülke teminat altına almış olur.
Özel sağlık sigortalarında sigorta sektörünün düzenlemesi görevini Sigortacılık Genel
Müdürlüğü, denetimini ise Sigorta Denetleme Kurulu yerine getirmektedir. Sigorta
uyuşmazlıklarının çözümünde Sigorta Tahkim Komisyonunun, Trafik sigortasında sigortalının
tespit edilemediği kazalarda kişilerin tedavi giderlerini karşılamada Güvence Hesabının önemi
büyüktür. Özel Sağlık Sigortası uygulamasında en önemli hukuki kaynak Sigortacılık Kanunu
ve Türk Ticaret Kanunudur.
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13.1. Sağlık Teminatı Veren Diğer Sigorta Branşları
Bu başlık altında yine hem hayat hem hayat dışı sigortalar içinde yer alan Kaza Sigorta
Branşı içinde; Karayolu Yolcu Taşıma Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası, Uçak Yolcu Kaza
Sigortası ve Ferdi Kaza Sigortalarından söz edilecektir. Bu sigortalarda yaralanma, hastalanma
sonucu ortaya çıkan tedavi giderleri önem taşımaktadır.
13.1.1. Kaza Sigorta Branşı
Kaza sigortası, hayat dışı şirketlerle, hayat/emeklilik şirketlerinin birlikte faaliyet
gösterdikleri ve konusunu beklenmedik ve ani bir olay karşısında meydana gelen risklerin
oluşturduğu bir sigortadır. Kaza sigortası, Karayolu Yolcu Taşıma Koltuk Ferdi Kaza Sigortası,
Uçak Yolcu Kaza Sigortası ve Ferdi Kaza Sigortasını kapsamaktadır. Tablo.13-1’den
görüleceği gibi Ferdi Kaza Sigortasında sözleşme sayısı, toplam sözleşme sayısının %
99,3’ünü, prim üretimi, toplam prim üretiminin % 93,7’ini oluşturmaktadır.
Karayolu yolcu taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası, şehirlerarası veya
uluslararası yolcu taşımacılığı kapsamında seyahat eden yolculara, sürücü ve yardımcılarına,
seyahat süresi içinde karşılaşacakları her türlü kazaların sonuçlarına karşı teminat vermektedir.
Otobüs Zorunlu Koltuk Sigortası olarak da bilinen bu sigortada, kaza, sigortalının iradesi
dışında oluşan ve sigortalının sakat kalmasına veya ölmesine neden olan ani ve harici bir olayı
ifade etmektedir.
Ferdi kaza sigortası, kişinin kendi iradesi dışında, herhangi bir kaza veya dışsal bir
olayın etkisiyle ölmesi, sakat kalması, tehlikeyle karşılaşması veya tehlikeli bir hastalığa
yakalanması nedeniyle karşılaşacağı ekonomik kayıpları güvence altına almaktadır. Ferdi kaza
sigortalarında, beklenmedik ve ani olayların bir kaza sonucu ortaya çıkması gerekmektedir.
Örnek; ani bir hareket sonucu ayak bileğinin burkulması, tehlikeli bir maddenin solunması veya
değmesi ile vücudun hasar görmesi, tehlikeli bir maddenin parlaması ile vücutta yanık
oluşması, yılan ve haşere sokması nedeniyle zehirlenmeler, ısırılma nedeniyle oluşan kuduzdan
dolayı ölüm veya bedeni zararlar, vb.
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Tablo.13-1 Kaza Branşında Sözleşme, Prim ve Tazminat Verileri (2015 Yılı)
Direkt Prim
(000 TL)
Mik

Sözleşme Sayısı
Mik

%

108

0,7

tar
Karayo
lu Yolcu Taşıma
Zorunlu Koltuk
Ferdi
Kaza
Sigortası(*)
Uçak
Yolcu
Kaza
Sigortası
Ferdi
Kaza Sigortası
TOPL
AM

%

tar

858

69
251

271

0,0

4
142

16
334 169
16
443 297

99,
3
100
,0

5,
9

1
090 537
1
163 931

Ödenen
(000 TL)
Mik
tar
36
817

0,

Tazminat
%
23,
2

775

0,5

4
93
,7

121
357

10
0,

76,
3

158
948

100
,0

(*) Kaza sigorta branşında toplam prim üretimine, sosyal güvenlik kurumuna devredilmek üzere alınan
primler dahildir.
Kaynak: SDK, Sigortacılık ve BES Faaliyet Raporu, 2015, s.39’dan faydalanılmıştır.

Ferdi Kaza Sigortalarında, akıl ve mantığını kullanan kişilerin hayatlarını bile bile
tehlikeye atmayacağı, kendilerini koruyabileceği anlayışından hareket edildiği için
beklenmedik ve ani olaylar sigorta teminatı kapsamına alınmıştır. Örneğin, grev, lokavt,
nükleer rizikolar, deprem, yanardağ, heyelan, sel, savaş, ihtilal, iç karışıklıklar, ruh hastalıkları,
vb. gibi konular teminat dışında tutulmuştur.
Ferdi Kaza Sigortası ile aşağıda belirtilen ekonomik kayıplar güvence altına
alınmaktadır:
-

Ölüm halinde, ölen kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimlerinin
sağlanması için gerekli gelir,
Kaza nedeniyle yaralanma ve hastalık sonucu ortaya çıkan tedavi giderleri,
Kaza sonucu geçici veya kalıcı sakatlık nedeniyle çalışma yeteneğinin kısmen veya
tamamen kaybedilmesi sonucunda ortaya çıkan gelir kaybı.

Uçak Yolcu Kaza Sigortası ise uçakla yapılacak iş gezisi veya turistik amaçlı
yolculuklarda meydana gelebilecek kazalar içindir. Uçak Kaza Sigortası, uçakta bulunan biletli
yolcuların bir kaza sonucunda uğrayacakları ölümlü veya ölümsüz bedensel zararlarını teminat
altına almaktadır.
13.1.2. Kara Araçları Sorumluluk Branşı
Kara Araçları Sorumluluk Branşı, prim üretimi bakımından hayat dışı sigortalarda kara
araçları branşından sonra ikinci sırada gelmektedir. Kara araçları Sorumluluk Branşında,
Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası ve Karayolları Motorlu Araçlar
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Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında (kısa adıyla Trafik Sigortası) alınan primlerin bir kısmı
Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmektedir. Çünkü bu sigortalarda sağlık ile ilgili olarak ilk
yardım, muayene, hastanede tedavi, vb. gibi giderler teminat altına alınmıştır.
Kara Araçları Mali Sorumluluk branşında, gerek sözleşme sayısı gerek prim üretimi
gerekse ödenen tazminat miktarı, trafik sigortasında hayli yüksektir. Trafik Sigortası; Kara
Araçları Mali Sorumluluk branşında sözleşme sayısının % 72,6’ını, prim üretiminin % 90,1’ini
oluşturmaktadır(bkz: Tablo 13-2). Tazminat/ prim oranının artış gösterdiği Trafik Sigortası aynı
zamanda teknik karlılığın negatif olduğu bir sigortadır.
Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası, poliçede belirtilen motorlu
taşıtta seyahat eden yolcuların, duraklamalar da dahil olmak üzere seyahat süresinde meydana
gelecek bir kaza sonucu bedeni zarara uğraması durumunda, zararı karşılamaktadır.
Sigortacının, sigortalıya ödeyeceği miktar, poliçede yazılı sigorta bedelini aşmayacaktır.
Ödenecek tazminatın üst sınırları Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakanlık tarafından
tespit edilmektedir.
Tablo.13-2 Kara Araçları Mali Sorumluluk Branşı Sözleşme, Prim ve Tazminat Verileri
(2015 Yılı)
Sözleşme Sayısı
Prim Üretimi
Mikt
%
Mikt
ar
ar
Zorunlu
99 178
0,5
75 946
Karayolu
Taşımacılık
Mali
Sorumluluk(*)
KMA
16 130 126
74,2
6 817 060
Zorunlu Mali
Sorumluluk
(Trafik
Sigortası)(*)
İhtiyari
5 393 338
24,8
465 953
Mali
Sorumluluk
(KASKO)
Yeşil
108 657
0,5
77 193
Kart
TOPLA 21 731 298
100,0
7 436 152
M

Ödenen Tazminat
%
Mikt
%
ar
1,0
43 755
1,0

91,7

4 300 690

97,4

6,3

69 639

1,6

1,0

1 594

0,0

100,0

4 415 678

100,0

(*) Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmek üzere alınan primler dâhildir.
Kaynak: SDK, Sigortacılık ve BES Faaliyet Raporu, 2015, s.43.
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Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, kısaca Trafik Sigortası
olarak adlandırılmaktadır. Türkiye’de trafiğe çıkan her motorlu aracın, Trafik Sigortası
yaptırması kanunen zorunludur. Trafik Sigortası, motorlu aracın işletilmesi sırasında, motorlu
aracı işletenin, bir kişinin ölümüne, yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına neden
olması durumunda, hukuki sorumluluğunu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin etmektedir.
Türkiye sınırları içinde geçerli olan bu sigortada teminat ve prim tutarları ile ilgili tarife ve
teminat oranları Bakanlık tarafından her yıl yeniden belirlenmektedir. Trafik Sigortası ile
sigortalı, motorlu aracı ile başka bir kimsenin aracını zarara uğratmışsa sigortacının verdiği
maddi teminat bu zararı karşılamaktadır. Sigortalı aracın neden olduğu kazada yaralanan
kişilerin; ilk yardım, muayene, kontrol veya yaralanma nedeniyle klinikte, hastanede, tedavi
giderleri, ölüm halinde defin giderleri ve ölenin yakınlarına gerektiğinde destekten yoksun
kalma zararları, bu sigorta ile teminat altına alınmıştır. Ayrıca sigortalı araç bir kişinin
yaralanmasına neden olup kişinin çalışma gücünün geçici veya kalıcı azalmasına ya da yok
olmasına neden olmuşsa bu kişinin zararları da Trafik Sigortasıyla karşılanmaktadır.
İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası da Türkiye sınırları içinde geçerli olan ve Zorunlu
Karayolları Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasının bir nevi tamamlayıcısı olan bir
sigortadır. Poliçede belirtilen motorlu aracın kullanılmasından doğan ve aracın işletenine ait
hukuki sorumluluğun, Zorunlu Karayolları Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası hadlerinin
üstünde kalan kısmı, sigortacı tarafından İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası ile teminat altına
alınmaktadır. İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası, sigorta ettirenin haksız taleplere karşı
müdafaasını, manevi tazminat taleplerini, vb. de teminat kapsamına alabilir.
Yeşil Kart Sigortası, Trafik Sigortasının yurt dışında geçerli olan şeklidir. Uluslararası
anlaşma gereği bu anlaşmanın geçerli olduğu ülkelerde geçerli olan Yeşil Kart Sigortası,
zorunlu mali mesuliyet sigortasıdır. Yeşil Kart Sigorta poliçesine sahip olan kişi bir başka
kişinin yaralanmasına, ölmesine ya da bir zarar görmesine neden olmuşsa karşı tarafın zararını,
gitmiş olduğu ülke teminat altına almış olur. Ayrıca motorlu araç işleteni, ziyaret ettiği her
ülkenin sınırında ayrı bir sigorta poliçesi yaptırma gereksinimi duymayacaktır. Yeşil Kart
sigortasının yapılabilmesi için ülke içinde Trafik Sigortasının yaptırılması zorunludur. Yeşil
Kart sisteminin işleyişinde “ulusal bürolar” çok önemli bir yere sahiptir. Kural olarak her ülke
ismi “büro” olan ve kendi hükümeti tarafından oluşturulan merkezi bir örgüt kurmak
zorundadır. Söz konusu “büro” lar uluslararası Motorlu Araç Sorumluluk Sigortasından
kaynaklanan sorun ve hasarları çözümleme yetkisi ile donatılmalıdır.

13.2. Özel Sağlık Sigortası Şirketlerinin İlgili Olduğu Kurumlar
Sağlık sigortası alanında faaliyet gösteren özel sigorta şirketlerinin ilgili olduğu
kurumlar bu başlık altında kısaca tanıtılacaktır.
13.2.1. Sigortacılık Genel Müdürlüğü
Ülkemizde, sigorta şirketleri, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve tüketici
finansman şirketleri gibi mali kuruluşlarla devlet ilişkilerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi
görevi, Hazine Müsteşarlığına verilmiştir. Hazine Müsteşarlığı bünyesinde bulunan ana hizmet
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birimlerinden Sigortacılık Genel Müdürlüğü, sigorta sektörünün düzenlenmesi görevini
sürdürmektedir.
Sigortacılık Genel Müdürlüğü 30.12.1994 tarih ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı
Teşkilat Kanunu ile kurulmuştur.
Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nün görevlerini şöyle sıralayabiliriz:

Sigortacılıkla ilgili konularda mevzuatı hazırlamak, uygulamak ve ilgililer
tarafından uygulanmasını izlemek, yönlendirmek,

yürütmek,

Sigortacılıkla ilgili mevzuatın Avrupa Birliği ile uyumlandırılması çalışmalarını


Sigortacılığın gelişmesi ve sigortalıların korunması için tedbirler almak, bu
tedbirleri uygulamak ve ilgili kuruluşlarda uygulanmasını izlemek.
13.2.2. Sigorta Denetleme Kurulu
Sigorta Denetleme Kurulu, sigortacılığın devlet adına denetimini gerçekleştirmektedir.
Daha önce Sigorta Murakabe Kurulu adıyla bilinen kurum, 09.12.1994 tarih ve 4059 sayılı
Hazine Müsteşarlığı Teşkilat Kanunu ile Sigorta Denetleme Kurulu adını almıştır. Sigorta
Denetleme Kurulu Hazine Müsteşarlığı bünyesinde yer alan bir denetim birimidir.
Sigorta Denetleme Kurulu’nun denetimine tabi olan gerçek ve tüzel kişiler şunlardır:


Sigorta şirketleri,



Reasürans şirketleri,



Özel kanunlara göre sigortacılık faaliyetinde bulunan kuruluşlar,



Sigorta ve reasürans aracıları, sigorta eksperlik faaliyetleri,



Aktüerler,



Sigorta eksperlik faaliyetleri,



Sigortacılık işlemi yapan ve sigortacılık alanında faaliyet gösteren diğer kişiler.

Sigorta Denetleme Kurulu’nun görevlerini şöyle sıralayabiliriz:
a)
Sigortacılıkla ilgili mevzuat ile sigorta denetleme uzmanları, uzman
yardımcıları, aktüerler ve aktüer yardımcılarına verilen görev ve yetkilerin gerektirdiği
inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
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b)
Sigortacılık ve diğer mali piyasalar ile ilgili alınacak kararların oluşumuna
katkıda bulunmak üzere yurt içi ve yurt dışında meydana gelen gelişmeleri incelemek suretiyle
sigortacılık sektörü ve diğer mali piyasalar hakkında konsolide raporlar düzenlemek,
c)
Denetleme ve izlenimlerden elde edilen sonuçları incelemek ve değerlendirmek,
yapılacak uygulamalar ve alınacak önlemler konusunda Müsteşar’a öneriler sunmak,
d)
Kanunların verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde Müsteşar’ın Kurul tarafından
yürütülmesini uygun gördüğü, sigortacılık, mali piyasalar ve kurumlarla ilgili diğer inceleme
ve denetleme faaliyetlerinde bulunmak,
e)
Kurulun görev ve yetki alanına giren konularda mevzuat ve uygulama ile ilgili
her türlü araştırmayı ve diğer çalışmaları yapmak, yürütmek, görüş bildirmek ve tekliflerde
bulunmak.
13.2.3. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (= Türkiye
Sigorta Birliği)
Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, tüzel kişiliği haiz kamu
kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Türkiye’deki sigorta ve reasürans şirketleri,
kuruluşlarının tamamlanmasından ve ruhsatlarının alınmasından itibaren bir ay içinde Birliğe
üye olmak zorundadırlar.
a) Birliğin Amacı
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nin amacını üç madde halinde
sıralayabiliriz. Birliğin amacı;
a)

Sigortacılık mesleğinin gelişmesini temin etmek,

b)
Üyelerin dayanışma, birlik, sigortacılık mesleğinin gerektirdiği vakar ve disiplin
içinde ve ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak,
c)

Haksız rekabeti önlemek üzere gerekli kararları almak ve uygulamaktır.

Birlik, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamaz. Birliğin tüm faaliyetleri Hazine
Müsteşarlığı tarafından denetlenir. Amaçları dışında faaliyet gösteren Birlik organlarının
görevine, ilgili Bakanın veya Cumhuriyet Savcısının isteği üzerine mahkeme kararıyla son
verilerek yerlerine yenileri seçilir.
b) Birliğin Görev ve Yetkileri
Birliğin görev ve yetkileri şunlardır:
a)
Sigortacılık mesleğinin gelişmesine yönelik önlemler almak, bu konuda
araştırma ve çalışmaları desteklemek,
b)
bulunmak,

Türkiye’de sigortacılığı temsil etmek ve tanıtmak için gerekli girişimlerde
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c)
Gerektiğinde sigorta sözleşmelerine ilişkin rehber tarifeleri hazırlayarak
sektörün hizmetine sunmak,
d)
Uyulması zorunlu meslek kurallarını belirlemek ve üyelerinin mesleğin
gerektirdiği disiplin içinde çalışmalarını sağlamak, üyeler arasında haksız rekabeti önlemek
amacıyla tedbir almak,
e)

Sigortacılık mevzuatı ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek,

f)
Sigortacılık konusunda eğitim vermek amacıyla ilgili kuruluş ve derneklerle
işbirliği yapmak, seminerler, konferanslar düzenlemek, kitap, dergi ve broşürler yayınlamak,
g)
Üyelerinin yıllık faaliyet sonuçları hakkında her yıl raporlar hazırlayıp bu
raporları üyelerine ve ilgililerine dağıtmak,
h)
tutmak,

Sigortacılıkta tahkimin işleyişini düzenlemek ve sigorta hakemlerinin listesini

i)
oluşturmak.

Sigortalarla ilgili bilgilerin tutulmasını sağlamak ve bu amaçla bilgi merkezi

Birlik ayrıca şirketler arası ilişkiler, şirket müşteri ilişkileri, şirketlerin çalışanları ve
sigorta aracıları ile ilişkiler, şirketlerin kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkileri üzerine, etik
ilkeleri belirlemekte böylece sigortacılık sektörüne güveni artırmaya çalışmaktadır.
Ayrıca Birlik bünyesinde oluşturulan çeşitli inceleme ve araştırma komiteleri
bulunmaktadır. Örnek; Yangın Sigortaları İnceleme ve Araştırma Komitesi, Sağlık Sigortaları
İnceleme ve Araştırma Komitesi, Tarım Sigortaları İnceleme ve Araştırma Komitesi, Hayat
Sigortaları İnceleme ve Araştırma Komitesi, vb.
13.2.4. Sigorta Tahkim Komisyonu
Ülkemizde 03.06.2007 tarihinde kabul edilen 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, sigorta
ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında,
sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Tahkim uygulamasını
getirmiştir. Sigorta Tahkim Sisteminin adil, tarafsız ve etkin bir biçimde işleyişini sağlamak ve
bu konuda gerekli önlemleri almak Sigorta Tahkim Komisyonunun görevidir. Komisyon,
faaliyet sonuçları hakkında her yıl faaliyet raporu hazırlamakta ve bu raporları Müsteşarlığa ve
Birliğe göndermektedir. Sigorta Tahkim Sistemine üye olmak isteyen sigorta kuruluşları
durumu yazılı olarak Sigorta Tahkim Komisyonuna bildirmektedir.
Sigorta Tahkim Komisyonu; biri Müsteşarlık temsilcisi, ikisi Türkiye Sigorta Birliği
temsilcisi, biri tüketici derneği temsilcisi ve Müsteşarlıkça belirlenen bir akademisyen hukukçu
temsilcisi ile toplam beş kişiden oluşmaktadır. Sigorta Tahkim Komisyonunda bir müdür, iki
müdür yardımcısı, raportörler ve diğer personel görevlidir. Ayrıca uyuşmazlıkların çözümünde
yararlanılan sigorta hakemleri bulunmaktadır.
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a) Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru
Sigortacılık yapan kuruluşla uyuşmazlığa düşen kişinin, uyuşmazlık konusuyla ilgili
olarak sigortacılık yapan kuruluşa yazılı başvuru yapması gerekir. Sigortacılık yapan
kuruluşun, kişiye kısmen ya da tamamen olumsuz cevap vermesi veya on beş işgünü içinde
yazılı cevap vermemesi durumunda kişi, Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurabilir.
Daha önce mahkemeye ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Hükümleri
gereğince Tüketici Sorunları Hakem Heyetine intikal eden uyuşmazlıklarla ilgili olarak Sigorta
Tahkim Komisyonuna başvuru yapılamaz.
Uyuşmazlık çözümü için Komisyona başvuranlardan başvuru ücreti alınmaktadır.
Başvuru ücreti uyuşmazlık konusunun değerine bağlı olarak Komisyonca belirlenmektedir.
b) Sigorta Tahkim Komisyonunun Çalışması
Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan başvurular önce raportörler tarafından incelenir.
Raportörler en geç on beş iş günü içinde başvuruyu inceler ve çözüm üretirlerse bunu başvuru
sahibine iletirler. Raportörlerin çözümleyemediği başvurular sigorta hakemlerince incelenir.
Sigorta hakeminin seçimi Tahkim Komisyonu tarafından sigorta hakem listesi dikkate alınarak
yapılır. Uyuşmazlık konusunun miktarı belli bir miktarın üzerindeyse en az üç sigorta
hakeminden oluşan bir heyet görevlendirilir. Heyet, kararını çoğunluk esasına göre verir.
Hakemler incelemelerini yazılı evrak üzerinden yapmakta ve mücbir nedenler hariç verilen
görevi mutlaka kabul etmektedirler.
Hakemler, görevlendirildikleri tarihten itibaren en geç dört ay içinde karar vermek
zorundadır. Hakem, kararını Tahkim Komisyonu Müdürüne gönderir. Komisyon Müdürü de
kararı en geç üç iş günü içinde davayı görmeye yetkili mahkemeye iletir. Kararı, başvuru
sahibine yetkili mahkeme tebliğ eder.
Hakemin verdiği kararlar her iki taraf için kesindir. Ancak belirlenen miktarı aşan
kararlar için temyize gidilebilir. Temyize ilişkin usul ve esaslar hakkında Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanunu uygulanır.
13.2.5. Sigorta Bilgi Merkezi
Sigortacılık Kanununun 24.maddesi gereğince Türkiye Sigorta Birliği tarafından
oluşturulan Sigorta Bilgi Merkezi, sigorta sektörünün bilgilerinin toplandığı en önemli yerdir.
Sigorta Bilgi Merkezi, Ocak 2009 tarihinde faaliyete geçmiştir. Halen TRAMER,
SAGMER, HAYMER ve HATMER adıyla dört merkezin bağlı olduğu Sigorta Bilgi Merkezi;
sigorta şirketlerine, vatandaşlara, sigorta sektörüne ve devlete, doğru ve hızlı bilgi akışı
sağlamaktadır. Kamu gözetim ve denetiminin etkin şekilde sağlanmasına yardımcı olan Sigorta
Bilgi Merkezinde, veri güncellemesi ile iletişim ağının ve verilerinin korunmasına önem
verilmektedir.
Sigorta Bilgi Merkezinin vatandaşlara sağlayacağı yararları şöyle sıralayabiliriz:
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a)
Sigorta Bilgi Merkezi ile vatandaşlar sahte poliçe almaktan kurtulacak ve
mevcut poliçesini sorgulayacaktır.
b)

Hasar durumunda vatandaşlar tazminatlarını zamanında alacaktır.

c)

TRAMER ile satın alacağı arabayı sorgulayacak, icra takibinden kurtulacaktır.

d)
Sigorta sahtekârlıkları önlenecek, sağlıklı fiyatlandırma yapılacak, sigorta
hasarları ve bunların ekspertizi ile ödemelere ilişkin verileri rahatlıkla görebilecektir.
Sigorta Bilgi Merkezi ile sigorta şirketleri sigorta kaçaklarını görecek, sigortalılık
oranını artırmak için çaba sarf edeceklerdir. Sigorta sisteminin şeffaflaşması ile sisteme güven
artacaktır. Sağlıklı bir fiyatlandırma yapılacağı için haksız rekabet önlenecektir.
Sigorta Bilgi Merkezi ile sigorta sisteminde gözetim ve denetim daha etkin olacak,
sigorta sistemine güven artacaktır. Veri girişi ile kayıt dışılık önlenecek dolayısıyla devletin
vergi gelirleri de artacaktır.
Sigorta Bilgi Merkezinin ana görevi, 2008 yılında çıkartılan yönetmelik kapsamında
belirtilmiş faaliyetleri yerine getirmektir. Hayat, hastalık/sağlık, trafik ve zorunlu sigortalar
branşlarındaki bilgilerin tek elde toplanmasını sağlayan Merkez, sigortacılık faaliyetlerinin
daha kapsamlı ve etkin şekilde yürütülmesini amaçlamaktadır.
Sigorta Bilgi Merkezine dört alt merkez bağlanmıştır: Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi,
Hayat Sigortaları Bilgi Merkezi, Sağlık Sigortası Bilgi Merkezi ve Sigorta Hasar Takip
Merkezi.
Sağlık Sigortası Bilgi Merkezi (SAGMER), sağlık sigortalarında tüm verileri
toplayacak merkezdir. Sağlık Sigortaları Bilgi Merkezinin amacı, sağlık ve hastalık branşları
altında sunulan sigorta ürünlerine ilişkin güvenilir istatistikler üretilmesi, kamu gözetim ve
denetiminin daha etkin şekilde yerine getirilmesidir.
13.2.6. Güvence Hesabı
Sigortacılık Kanunu, trafik kazalarında, üçüncü şahısların zararlarının karşılanması
amacıyla Türkiye Sigorta Birliği nezdinde Güvence Hesabını oluşturmuştur. Güvence Hesabı,
kapsamında bulunan zorunlu sigortaların sağladığı teminatlara ilişkin bedeni olarak zarar
görenlerin zararlarını, bu sigortalarda geçerli teminat miktarına kadar karşılamaktadır. Güvence
Hesabı ile bedeni olarak zarar görenlerin tedavi masrafları karşılanmakta, sakat kalma halinde
tazminatı, ölüm halinde destekten yoksun kalma tazminatı ödenmektedir.
Güvence Hesabına şu durumlarda başvurulabilir:
a)
durumunda,

Sigortalının tespit edilemediği kazalarda, kişinin bedensel zarara uğraması
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b)
Çalınmış, gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada, işletenin sorumlu tutulmadığı
hallerde, kişinin bedensel zarara uğraması durumunda,
c)
Karayolu Zorunlu Sorumluluk Sigortası yaptırmamış olanların neden olduğu
kazalarda, kişinin bedensel zarara uğraması durumunda,
d)
Sigorta şirketlerinin bütün ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası sonucu,
yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararların karşılanması durumunda,
e)
Yeşil Kart Sigortası kapsamında Türkiye sınırları içinde meydana gelen
hasarlardan dolayı Türkiye Motorlu Taşıtlar Bürosunca oluşturulan hasar dosyalarının tazminat
ödemesi için büro tarafından.

13.3. Özel Sağlık Sigorta Şirketleriyle İlgili Mevzuat
Özel sağlık sigortası ile ilgili sigorta şirketleri, 2007 yılında yürürlüğe giren 5684 sayılı
Sigortacılık Kanununa ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun düzenlemiş olduğu Sigorta
Hukukuna bağlıdır. Ayrıca uygulamaya yönelik çıkartılan birçok yönetmelik bulunmaktadır.
13.3.1. Sigortacılık Kanunu
Ülkemizde halen yürürlükte olan Sigortacılık Kanunu, 03.06.2007 tarihinde kabul
edilen 5684 sayılı kanundur. Bu Kanunun amacı üç başlık altında toplanabilir:


Ülkemizde sigortacılığın gelişmesini sağlamak,



Sigorta sözleşmesinde yer alan kişilerin hak ve menfaatlerini korumak,


sağlamak.

Sigorta sektörünün güvenli ve istikrarlı bir ortamda, etkin bir şekilde çalışmasını

Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta ve reasürans şirketleri, Türkiye Sigorta Birliği,
aracılar, aktüerler ve sigorta eksperleri bu Kanun hükümlerine tabidir. Sigorta ve reasürans
şirketlerinin kurulması, faaliyete başlaması, teşkilat ve yönetimi, faaliyetlerinin sona ermesi ve
denetlenmesi bu Kanun hükümlerine göre gerçekleştirilir. Ayrıca aktüerler, sigorta acenteleri
ve brokerleri ile sigorta eksperlerinin çalışma usul ve esasları da bu Kanun hükümlerine göre
düzenlenmektedir.
13.3.2. Türk Ticaret Kanunu
Türk Ticaret Kanununun, sigorta ile ilgili hükümleri, Sigorta Hukuku başlığı altında
düzenlenmiş olan altıncı kitapta yer almaktadır.
Sigorta Hukukunda temel kavramlar, sigorta sözleşmesi, karşılıklı sigorta, reasürans ve
geçerli olmayan sigorta 1401. – 1404. maddelerde açıklanmıştır. Sigortada sözleşmenin
yapılması, temsil, sigortanın kapsamı, süresi, sigorta dönemi, fesih ve cayma, prim iadesi,
zamanaşımı gibi hükümler ise 1405. – 1420. maddelerde yer almaktadır.
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Sigortada tarafların borç ve yükümlülükleri 1421. – 1449. maddelerde ayrıntılı bir
şekilde açıklanmıştır. Mal sigortaları ile ilgili ayrıntılı hükümler 1453. – 1472. maddelerde,
sorumluluk sigortalarıyla ilgili hükümler 1473. – 1520. maddelerde yer almaktadır.
Hastalık ve sağlık sigortası ile ilgili hükümler ise 1511. - 1519. maddelerde yer
almaktadır.
13.3.3. Gelir Vergisi Kanunu
Ülkemizde 31.12.1960 tarihinde yürürlüğe giren 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
63.maddede, gerçek ücretlerin tarifi yapılmıştır. Gerçek ücretler “işveren tarafından verilen
para ve ayınlarla sağlanan menfaatler toplamından bazı indirimler yapıldıktan sonra kalan
miktardır”. Bu indirimlerden biri de sigorta primleriyle ilgilidir. Gelir Vergisi Kanununun
63.maddesine göre,
“sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye’de kain ve merkezi Türkiye’de
bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin
şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, kaza, ölüm, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık,
doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler ile
bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, vergiden müstesnadır. İndirim konusu
yapılacak prim, aidat ve katkıların toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 10’unu, bireysel
emeklilik sistemi dışındaki sigorta poliçeleri için ödenen primlerde ödendiği ayda elde edilen
ücretin % 5’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz”.
İlgili Kanuna göre prim ve katkı paylarının vergi dışı olabilmesi için aşağıdaki şartlara
uyulması gerekir:
a)
Sigorta sözleşmesinin, Türkiye’de yerleşmiş ve merkezi Türkiye’de bulunan bir
sigorta şirketince yapılmış olması,
b)

Sigorta priminin, ödendiği ayda elde edilen ücret üzerinden verilmiş olması,

c)

Yılda verilen primin, asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sağlık teminatı veren kaza sigorta branşında ve kara araçları sorumluluk
branşında yer alan sigorta çeşitlerini öğrendik. Ayrıca özel sağlık sigorta şirketleriyle ilgili olan
Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Gelir Vergisi Kanununun sigorta ile ilgili
hükümlerini öğrendik. Özel sağlık sigortası şirketleriyle ilgili olarak sigorta sektörünün
düzenlenmesi ve gelişmesiyle ilgili olan Sigortacılık Genel Müdürlüğünü, sigortacılığın devlet
adına denetimini gerçekleştiren Sigorta Denetleme Kurulunu ve tüzel kişiliği haiz kamu
kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Türk Sigorta Birliği’nin amaçlarını, görev ve
yetkilerini öğrendik. Sigorta Tahkim Komisyonu, Güvence Hesabı ve Sigorta Birliği Merkezi
bünyesinde yer alan Sağlık Sigortası Bilgi Merkezi (SAGMER)’nin amacını sağlık
sigortalarıyla olan ilişkilerini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)
Sigortacılığın devlet adına denetimini gerçekleştiren, sigortacılık sektörü ve
diğer piyasalar hakkında konsolide raporlar düzenleyen kurum hangisidir?
a)

Sigortacılık Genel Müdürlüğü

b)

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği

c)

Sigorta Denetleme Kurulu

d)

Sigorta Bilgi Merkezi

2)
Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski
üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözülmesinden kim
sorumludur?
a)

Güvence hesabı

b)

Sigortacılık Genel Müdürlüğü

c)

Sigorta Tahkim Komisyonu

d)

Sigorta Denetleme Kurulu

3)
Doğrudan özel sağlık sigortası olmayıp içinde sağlıkla ilgili ödemelerin de
gerçekleştiği ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim gönderen sigorta hangisidir?
a)

Hırsızlık sigortası

b)

Trafik sigortası

c)

KASKO sigortası

d)

Zorunlu Deprem Sigortası

4)
Kişinin kendi iradesi dışında herhangi bir kaza veya dışsal bir olayın etkisiyle
ölmesi, sakat kalması, tehlikeli bir hastalığa yakalanması nedeniyle karşılaşacağı ekonomik
kayıpları güvence altına alan sigorta hangisidir?
a)

Ferdi kaza sigortası

b)

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası

c)

Yeşilkart Sigortası

d)

Trafik Sigortası
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5)
zorunludur?

Yeşilkart sigortasının yapılabilmesi için ülke içinde hangi sigortanın yaptırılması

a)

Hastalık Sigortası

b)

Seyahat Sağlık Sigortası

c)

Ferdi Kaza Sigortası

d)

Trafik Sigortası

6)
Sigortacılıkla ilgili konularda mevzuatı hazırlamak, uygulamak ve ilgililer
tarafından uygulanmasını izlemek, sigortalıların korunması için tedbirler almak kimin
görevidir?
a)

Sosyal Güvenlik Kurumu

b)

Sigortacılık Genel Müdürlüğü

c)

Sigorta Denetleme Kurulu

d)

Türkiye Sigorta Birliği

7)

Sigortacılığın devlet adına denetimini hangisi yapar?

a)

Sigorta Tahkim Komisyonu

b)

Sigortacılık Genel Müdürlüğü

c)

Sigorta Denetleme Kurulu

d)

Türkiye Sigorta Birliği

8)
Sigortalı/sigorta ettiren ile sigortacı arasında sigorta sözleşmesinden doğan
uyuşmazlıkların çözümünde 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre sigortalı öncelikle nereye
başvurması gerekir?
a)

Sigorta Tahkim Komisyonuna

b)

Sigortacılık yapan kuruluşa

c)

Tüketici Sorunları Hakem Heyetine

d)

Davayı görmeye yetkili mahkemeye
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9)
a)
üretmek

Sağlık Sigortası Bilgi Merkezinin görevi hangisidir?
Sağlık ve hastalık branşları altında sunulan sigorta ürünlerine ilişkin istatistik

b)

Sigortalının sahte poliçe almasını önlemek

c)

Sigorta sahtekarlıklarını önlemek, sağlık konusunda fiyatlandırmaları yapmak

d)

Sigorta faaliyetlerinin daha etkin ve güvenli sürdürülmesini sağlamak

10)
Aşağıdakilerden hangisi, Sigorta Hukuku başlığı altında düzenlenmiş sigorta ile
ilgili hükümlerin yer aldığı Kanundur?
a)

Sigortacılık Kanunu

b)

Gelir Vergisi Kanunu

c)

Türk Ticaret Kanunu

d)

Hazine Müsteşarlığı Teşkilat Kanunu

Cevaplar
1) c, 2) c, 3) b, 4) a, 5) d, 6) b, 7) c, 8) b, 9) a, 10) c
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14. ÖZEL SAĞLIK SİGORTASININ DEĞERLENDİRİLMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1.

Özel Sağlık Sigortasının Gelişimini Engelleyen Faktörler

14.2. Türkiye’de Özel Sağlık Sigortalarının Geleceği
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
a)
Ülkemiz için sağlık hizmetlerinin kaliteli sunulması mı sağlık hizmetlerinin
finansmanının sağlanması mı önemlidir?
b)
c)
nelerdir?

Uluslararası sağlık göstergelerine göre Türkiye’nin durumu nedir?
Özel sağlık sigortasının gelişmesinde tüketicilerden kaynaklanan sorunlar

d)
Özel sağlık sigortalarının
sorunlar nelerdir?
e)

gelişmesinde sigortacılardan kaynaklanan

Yaşlılık rezervi ne demektir?

f)
Ülkemizde yabancı sermayeli sigorta şirketlerinin sayıca fazla olması özel
sağlık sigortalarının gelişeceğine işaret olabilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

özel
sağlık
sigortasının Ülkemizde
gelişimini
engelleyen sigortasının
engelleyen
faktörleri
tüketiciler, sigortacılar ve
sağlık sigortası sistemi başlığı
altında öğrenmek.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Konu ile ilgili olarak bazı
başlıkların; kişi başına
gelir,
eğitim
düzeyi,
istihdam
ve
gelir
dağılımını,
Türkiye
ekonomisi kitaplarından,
TÜİK
İstatistiklerinden
araştırılması
faydalı
olacaktır.

özel
sağlık
Türkiye’de özel sağlık Türkiye’de
sigortaları
konusunda
sigortalarının geleceği
fırsatları,
tehditleri
öğrenmek.
Özel
sağlık
sigortasının
gelişmesi
konusunda
beklentiler
hakkında bilgilendirmek.

Özel sağlık sigortasının
gelişebileceğine işaret eden
faktörleri iyi anlayabilmek
için
özel
sağlık
sigortalarında fırsat ve
tehditlerin
öğrenilmesi
yararlı olacaktır.

Konu

Özel sağlık
gelişimini
faktörler

Kazanım
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Anahtar Kavramlar
İhmalci Tutum,
Sigorta Bilinci,
Gelir Dağılımı,
Fiyat Rekabeti,
Yaşlılık Rezervi
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Giriş
Sağlık sektöründe, sağlık hizmetlerine talep artmakta ancak sağlık hizmetlerinin
maliyeti de artmaktadır. Ayrıca Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde devlet, sağlık
göstergelerinde olumlu bir gelişme sağlayabilmek için sağlık harcamalarını arttırmaktadır.
Sağlık harcamalarının artışı finansman sorununu yaratmaktadır.
Ülkemizde sağlık harcamalarının finansmanında devletin katkısı ile beraber genel sağlık
sigortasının önemli bir katkısı vardır. Genel Sağlık Sigortasının zorunlu olması, ülkede ikamet
eden tüm kişileri kapsaması ve kısa sürede alınan tüm tedbirleri uygulamaya koyması dikkat
çekici özelliğidir. Oysa özel sağlık sigortalarının geliştiğini söylemek mümkün değildir. Halen
özel sağlık sigortasının kapsadığı nüfus, elde edilen prim üretimi beklenenin çok altındadır.
Özel sağlık sigortalarına talebin az olmasının nedenleri arasında, eğitim ve gelir düzeyi,
tüketicilerin ihmali ve kaderci düşünce anlayışı, sigortacıların bilgilendirme ve pazarlamadaki
eksiklikleri, vb. sayılabilir. Özel sağlık sigortasının gelişimini engelleyen bu nedenler üzerinde
durulmalıdır. Özel sağlık sigortasında fırsat ve tehditleri tespit ederek özel sağlık sigortalarının
nasıl gelişeceği konusunda gerekli tedbirler alınmalıdır.
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14.1. Özel Sağlık Sigortasının Gelişimini Engelleyen Faktörler
Ülkemizde sağlık sektöründe halen önemini koruyan sorunları üç grupta toplamak
mümkündür:
a)
Sağlık hizmetlerine talep artmaktadır. Yaşlanan nüfus, artan kronik hastalıklar,
daha iyi hizmet beklentisi, ulaşım olanaklarında gelişme, sağlık kuruluşlarına kolay erişim ve
sağlık konusunda tüketicilerin bilinçlenmesi, vb. sağlık hizmetlerine talebi arttırmaktadır.
b)
Sağlık hizmetlerinin maliyeti artmaktadır. Teknolojik yenilikler, ödeme
mekanizmalarında standart yokluğu, kayıt dışılık, enflasyon oranının artması, sağlık
yatırımlarının artması, vb. sağlık hizmet maliyetlerini arttırmakta, dolayısıyla sağlık hizmetleri
arzı için daha fazla harcama yapılması gerekmektedir.
c)
Uluslararası temel sağlık göstergelerinde olumlu gelişme gösterme arzusu sağlık
harcamalarının artışına neden olmaktadır. Türkiye; gerek Avrupa Birliğine uyum sürecinde
olması gerek uluslararası sağlık göstergelerinde olumlu gelişme gösterme arzusu gerekse
ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanması amacıyla sağlık harcamalarını arttırmak
zorundadır. Devlet, sağlık harcamaları artarken de bu harcamaların finansman kaynağını
bulmak zorundadır.
Sağlık harcamalarının finansmanında devletin yanı sıra sosyal sağlık sigortası ile özel
sağlık sigortalarının önemli bir yeri vardır. Genel sağlık sigortasının zorunlu olması ve ülkede
yaşayan tüm vatandaşları kapsaması ve kısa sürede alınan tedbirlerin uygulanabilmesi, sağlık
harcamalarının finansmanı açısından olumlu gelişmeler yaratabilir Ancak özel sağlık sigortaları
için durum farklıdır.
Türkiye’de özel sağlık sigortası prim üretimi, yıllara göre artış gösterse de bu artış
beklenen artışın altındadır. Bu durumun değişmesi; tüketicinin ve sigortacının tavrının
değişmesine, sistemden kaynaklanan bazı sorunların çözülmesine bağlıdır. Tüketicilerin ihmal
ve erteleme alışkanlığı, eğitim düzeyi, gelir ve bilgi düzeyi, sağlık sigortasına olan taleplerini
etkilemektedir. Sigortacıların bilgilendirme ve pazarlamada eksiklikleri sağlık sigortasının
fazla bilinip benimsenmesine engel olmaktadır. Diğer taraftan bürokrasi, hastane ve doktor
hizmetlerinden kaynaklanan olumsuzluklar da sağlık sigortasına talebi etkilemektedir. Bu
çalışmada özel sağlık sigortasının gelişimini engelleyen faktörler üç başlık altında
özetlenmiştir: Tüketiciler, sigortacılar ve sağlık sigortası sistemi.
14.1.1. Tüketiciler
Tüketiciler sağlık sigortası talebini gerçekleştiren en önemli taraftır. Tüketiciler ne
kadar çok sağlık sigortası talebinde bulunursa, sağlık sigortasında; ürün çeşitliliği artar, primler
düşer, sağlık hizmet sunumu iyileşir, sağlık hizmetlerine finansman sağlanır. Tüketicilerin
sağlık sigortası talebini etkileyen unsurlar aşağıda açıklanmıştır.
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a. Eğitim Düzeyi
Tüketicilerin eğitim düzeyindeki artış, sigorta talebini olumlu etkilemektedir.
Tüketicinin yanlış inanışlarını değiştirmesi, sigortanın faydasını ve gereğini anlaması, sigorta
bilincinin yerleşmesi, eğitim düzeyindeki artışla mümkündür.
Ülkemizde 2015 yılı itibariyle erkeklerin % 1,82’i, kadınların % 9,2’i okuma yazma
bilmemektedir. Tablo.14,1’de görüleceği gibi eğitimde 25 yaş üzeri nüfusta yüksekokul ve
fakülte mezunlarının oranı erkeklerde %16,2, kadınlarda ise % 11,7’dir. Dolayısıyla eğitim
düzeyinin artması diğer sigorta branşlarında olduğu gibi sağlık sigortasında da artış
yaratacaktır.
Tablo.14-1 Cinsiyete Göre Okuryazarlık ve İstihdam Oranı
Okuryazar olmayan nüfus oranı
Yüksekokul veya fakülte mezunu
olan nüfus oranı(25+yaş)
İstihdam oranı(15+yaş)
İşgücüne katılım oranı (15+yaş)
Genç işsizlik oranı(15-24 yaş)

Erkek
1,8
16,2

Kadın
9,2
11,7

64,8
71,3
6,6

26,7
30,3
20,4

Kaynak: TÜİK, İstatistiklerle Türkiye 2016
b. İhmal ve Erteleme
Sigortacı, sonucu belirsiz olan bir durumun beklenen değerini tazmin etmeyi önermekte
ve bunun karşılığı tüketiciden prim adı altında sigorta şirketine ödeme yapmasını istemektedir.
Görünen bir mal satışı olmadığı ve sadece risk gerçekleştiğinde karşılığını alabilme olasılığı,
tüketicinin, sigorta konusunda ihmalci bir tutum sergilemesine neden olmaktadır. Tüketici,
sigortanın gereğine inansa bile işini şansa bırakıp sigortayı ihmal etmekte, sigorta ihtiyacını
devamlı bir şekilde sonraki gün, hafta veya aya ertelemektedir. Üstelik ülkemizde Genel Sağlık
Sigortası kapsamında olan kişiler sağlık sigortasından zaten faydalanmaktadır. Kişiler
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve Hastalık/sağlık sigortası için gelir durumlarına göre talepte
bulunmaktadırlar. Sigorta karşılığında somut bir karşılık olmaması ve sağlıklı kalındığı sürece
ödenen sigorta primlerinin sigorta şirketinde kalması, tüketicinin özel sağlık sigortasını ihmal
etmesine neden olmaktadır.
c. Bilgi Eksikliği
Sigortanın faydalarının toplumca bilinmemesi sağlık sigortasına talebin düşük olması
sonucunu yaratmaktadır. Hatta birçok kişi sosyal sigorta-özel sigorta farkını bilmemekte özel
sigortayı genel sağlık sigortası ile eş tutmaktadır. Bilgi eksikliği, tüketiciden kaynaklandığı gibi
sigortacıdan da kaynaklanmaktadır. Sigorta talebinin artması, potansiyel tüketicilerin aktif hale
gelmesi, sigorta bilincinin yerleşmesine bağlıdır. Sigorta bilincinin oluşması ise eğitim
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kurumlarının, sigortacıların, sigorta sektöründe yer alan kurumların,
bilgilendirmede yapacakları faaliyetlere ve faaliyetlerin kalitesine bağlıdır.

tüketicileri

d. Kişi Başına Gelir Düzeyi
Kişi başına gelirin düşük olması, sigorta için ayrılacak paranın düşük olması ya da hiç
olmamasıdır. Ülkemizde kişi başına gelir 2015 yılı itibariyle 9 261 Dolardır. Oysa gelişmiş
ülkelerde kişi başına gelir yüksek, sigortaya olan talep de yüksektir. Örnek: Kişi başına gelir
2010 yılı itibariyle ABD’de 49.970 $, İsviçre’de 46.460 $, Kanada’da 36.220 $, Norveç’te
58.500 $’dır.
Türkiye’de yapılan bir araştırma, ekonomik konjonktürün yüksek olduğu dönemlerde,
istihdam imkânları ve kişi başına düşen gelirdeki artış nedeniyle aktif sigortalı sayısında artış
olduğunu, gayri safi yurtiçi hasılanın aktif sigortalı nüfus üzerinde pozitif bir etki yarattığını
ortaya koymuştur. Dolayısıyla milli gelirin artışı ve kişi başına düşen gelir artışı, sigorta talebini
artırmaktadır.
Gelirin düşük olması sigortaya ayrılan payın da düşük olmasıdır. Ülkemizde işsizlik
nedeniyle gelir elde edemeyenlerin sigorta talebinin az olacağını ifade eden diğer bir gösterge
de işsizlik oranıdır. Ülkemizde işsizlik oranı 2015 yılı itibariyle %10,3 olup genç işsizlik oranı
erkeklerde%6,6, kadınlarda %20,4’tür.
Genç nüfus yeterli iş olanaklarına kavuşturulursa gelir elde edecek, gelir yükseldikçe
sigortaya talebin artması mümkün olacaktır.
Ülkemizde genel sağlık sigortası uygulaması nedeniyle herkes sağlık hizmetlerinden
yararlanmaktadır. Bu sağlık hizmetleri yanında özel hekim ve hastane masrafından kurtulmak
isteyenler, hizmete daha çabuk erişmek ve katkı paylarının yükünden kurtulmak isteyen kişiler,
özel sağlık sigortasını tercih etmektedir. Yapılan bir araştırmada, BAĞ-KUR’a üye olan
sigortalılardan özellikle geliri yüksek olanların BAĞ-KUR’un sağlık yardımlarını yetersiz
buldukları için özel sigorta şirketlerine daha fazla talepte bulunduğunu ortaya çıkarmıştır.
Araştırmada özel sağlık sigortası talebinde bulunma nedeni; gelir seviyesinin yüksek olması ve
sigorta bilincinin yerleşmiş olmasıdır.
Ülkemizde gelir dağılımının da adil olduğunu söylemek mümkün değildir. Hane halkı
kullanılabilir gelirine göre yıllık gelirlerin dağılımına bakıldığında 2015 yılı itibariyle nüfusun
en zengin % 20’i gelirin % 45,9’unu alırken nüfusun en fakir % 20’lik grubu gelirin % 6,2’ini
almakta arada yer alan nüfusun % 60’lık grubu ise gelirin % 47,9’unu paylaşmaktadır. Bu
durum ülke nüfusu içerisinde en az gelir elde eden % 20’lik nüfusun sigortaya talebinin
olmayacağını ifade ederken arada kalan nüfusun % 60’lık grubunun da sağlık sigortasına olan
talebinin düşük olacağını göstermektedir. Bilindiği gibi kullanılabilir gelir tüketim ve tasarruf
arasında bölünmektedir. Kişiler düşük gelir seviyesinde ancak tüketim harcamalarını
karşılamakta tasarrufları düşük kalmaktadır. Dolayısıyla gelir seviyesi düşük olan kişilerin
sağlık sigortasına taleplerinin artması mümkün değildir.
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14.1.2. Sigortacılar
Sigortacı olarak adlandırdığımız sigorta şirketleri ile sigorta aracıları, sağlık sigortasını
arz eden/satışını yapan taraftır. Sigorta aracıları olarak acente ve brokerler, sigorta şirketleri,
sağlık sigorta talebinin daha fazla artışı için çaba göstermek durumundadır. Oysa sigorta
pazarlamasında eksiklikler, bilgilendirme yetersizliği, fiyat rekabeti nedeniyle tüketiciyi
kararsızlığa düşürmek, vb., sigortacıları, sağlık sigortasında önemli bir faktör durumuna
getirmektedir.
a. Bilgilendirmede Yetersizlik
Sigorta konusunda tüketicilerin bilgilendirilmesi görevi, sigorta ürünlerinin satışında
aracı olan acente ve brokerlere, sigorta şirketinin pazarlama ve halkla ilişkiler servisinin
çabalarına bağlıdır. Sigorta şirketlerinde, acentelerde pazarlama elemanlarının konusunda
bilgili, eğitimli olmaları ve sağlık sigorta ürünlerini basit, anlaşılır bir dille tüketicilere
anlatmaları, ikna etmeleri gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle sigorta şirketleri müşterilerini ve
çalışanlarını bilinçlendirdikleri ve hizmet kalitesini artırdıkları ölçüde başarılı olacaklardır.
Yapılan bir araştırma, reklamın, potansiyel müşteriler üzerinde yaratmış olduğu işletme
hakkındaki olumlu düşüncelerin, hizmet kalitesi ile sağlanan olumlu düşüncelerden daha zayıf
olduğunu ortaya koymuştur.
Ülkemizde diğer sigorta ürünlerinde olduğu gibi sağlık sigortası ürünleri hakkında
sigorta pazarlaması ihmal edilmiş, sigorta ürünleri hedef müşteri kitlelerine yeterince
tanıtılamamıştır.
b. Güven Eksikliği
Ülkemizde sigorta aracılarına güven duyulmaması, sigorta hizmetlerinin yetersizliği,
işlemlerin fazla olması, tazminat ödemelerinin geç ve istenilen şekilde olmaması, sigortalısigortacı uyuşmazlıklarının yargıda geç çözümlenmesi, vb. gibi sorunlar tüketicilerin sigortaya
güvenini olumsuz etkilemiştir. Özellikle 2007 yılı öncesi sadece sağlık sigortasında değil diğer
sigorta branşlarında duyulan olumsuzluklar, sigortaya olan güveni sarsmıştır. Yeni Sigortacılık
Kanunu ile tüketicinin korunmasına önem verilmiştir. Günümüzde sağlık sigortasında yapılan
sözleşmelerin Bilgi Merkezi’nce (SAGMER) sorgulanabilmesi, Sigorta Tahkim Komisyonu,
vb. gibi oluşumlar sigortaya güvenin artmasında önemlidir. Bununla beraber tüketici
mağduriyetinin önlenmesi, olumsuz örneklere yer verilmemesi, sigortanın önemli ve güvenli
bir sistem olduğunun tüketiciye bildirilmesi süregelen bir faaliyet olmalıdır.
c. Fiyat Rekabeti
Tüketiciler, aynı ürün için değişik sigorta şirketleri ya da acentelerden fiyat aldıklarında
daha ucuz fiyat alabilecekleri acente arayışına girmekte veya kararsız kalmaktadırlar. Sigorta
ürünlerinde fiyat farklılaştırılması yapılabilir. Cinsiyete, yaşa, bulunulan bölgeye, hastalığın
önemine, hastalık türünün yaygınlığına, vb. bakılarak fiyatların farklı olması, tüketicilerin
talebini artırabilir. Ancak aynı ürün, aynı bölge, aynı cinsiyet vb. gibi benzer durumlarda farklı
fiyat uygulaması, hem sigortacının karını düşürecek hem de tüketicilerin karar vermesini
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zorlaştıracaktır. Fiyat değişkenliği, ancak risk gruplarına göre yapıldığında sigortaya olan
talebin ve beraberinde prim gelirlerinin artması beklenebilir.
14.1.3. Sağlık Sigortası Sistemi
Sağlık sigorta sisteminde sigorta ilişkisi, sigortacı ile sigortalı ya da sigorta ettiren
arasında gerçekleşmiş olsa da sigorta ilişkisinin başlangıcından, son bulmasına kadar geçen
sürede; devlet, sosyal güvenlik sistemi, sağlık hizmet sunucuları, vb. gibi aktörler, sağlık sigorta
sisteminde önemlidir.
a)
Sağlık sigortasında, özel sağlık hizmet sunucularının özel sağlık sigorta şirketleri
üzerindeki baskılar nedeniyle fiyatlar artış göstermekte, artan fiyatlar sağlık sigortasında pazar
hacmini daraltmaktadır.
b)
Sağlık sigortasında veri eksikliği nedeniyle prim hesaplamada, fiyat tespitinde
yaşanan zorluklar, sağlık sigorta pazarının gelişmesinde engel oluşturmaktadır.
c)
Ülkemizde genel sağlık sigortasının kapsamının genişliği ve kapsamda bulunan
herkesin rahatlıkla sağlık hizmetlerine ulaşımı, özel sağlık sigortalarına talebi düşürmektedir.
d)
Sigorta şirketi, sağlık hizmet sunucuları ve sigortalı arasında belgelerin tanzimi
ve iletilmesinde bürokratik engeller yaşanmaktadır.
e)
Hastane ve doktor hizmetlerinde özel sağlık sigortası sahiplerine takınılan tavır,
gereksiz hizmet sunumu, özel sağlık sigorta şirketlerinin şikayetine neden olmaktadır.
f)
Özel sağlık sigortası sahibi olan kişilere, poliçenin tekrarı için yeterince
özendirici teklifler olmadığı için kişiler bu sigortadan vazgeçebilmektedir.
g)
Ülkemizde yeni sağlık sigortası yaptıran kişilerde var olan hastalık durumu,
primi arttırıcı yönde etkilemektedir. Oysa sürmekte olan sağlık sigortası varken kanser gibi
hastalığa yakalanma durumunda dahi prim değişmemektedir. Bu nedenle sigorta şirketleri,
kişileri, sağlıklı iken sağlık sigortası yaptırmaya ikna etmelidir.
h)
Tıpta genetik konusundaki gelişmelerin, sağlık ve hayat sigortalarını
etkileyeceği ileri sürülmektedir. Genetik biliminin hastalıkların erken teşhisi, bazı hastalıklara
yakalanma tehlikesindeki kişileri tanımlama ve daha etkili tedavi yöntemleri geliştirme gibi
yararları bulunmaktadır. Ancak genetik biliminin moral ve psikolojik açıdan birçok sorunu da
beraberinde getirecek olması sigorta sektörünü yakından ilgilendirmektedir. Bir gendeki
eksiklik herhangi bir hastalığı başlatabilir. Örnek: hemofili, göğüs kanseri, huntingdon
hastalığı, kistik firosiz, vb. Sigortacılar, genetik açıdan temiz çıkmayan kişileri sigorta
etmeyebilir veya sigorta bedelini yüksek tutabilir. Bu konunun yetkililerce bu günden
çözümünün yapılması gerekmektedir.
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14.2. Türkiye’de Özel Sağlık Sigortalarının Geleceği
Türkiye’de özel sağlık sigortaları, fırsatlar iyi değerlendirilirse gelecekte daha olumlu
gelişmeler gösterebilir. Bununla beraber özel sağlık sigortalarının gelişmesini olumsuz
etkileyebilecek unsurları da göz ardı etmemek gerekmektedir. Özel sağlık sigortalarını olumsuz
etkileyecek unsurları tehdit olarak kabul edebiliriz. Fırsat ve tehditleri tespit ederek Türkiye’de
özel sağlık sigortalarının gelişebileceğine işaret eden faktörleri belirlemek daha kolay olacaktır.
14.2.1. Özel Sağlık Sigortalarında Fırsatlar
Özel sağlık sigortalarında fırsatları ortaya koymak için şu sorular sorulabilir:
a)
var mı?
b)
c)
var mı?

Yaşam şekli, nüfus, hukuki kurallar ve sağlık anlayışı, vb. hakkında değişiklikler
Özel sağlık sigortalarıyla ilgili devlet politikasında değişiklikler var mı?
Özel sağlık sigortası hizmeti veren işletmeler ve ilgili kurumlarda değişiklikler

Değerlendirmede, özel sağlık sigortalarının gelişmesini olumlu etkileyecek fırsatlar
şöyle sıralanmıştır:

Türkiye nüfus yönüyle Avrupa ülkeleri arasında Almanya’dan sonra en
kalabalık ülkedir. Nüfusu78 741 053 (2015) olan Türkiye nüfusu, özel sağlık sigortaları için
önemli bir potansiyeldir.

Türkiye’de 2015 yılı itibariyle nüfusun % 92,1’i il ve ilçe merkezlerinde
yaşamaktadır. Büyük şehirlerde altyapı sorunları, anarşi, terör ve şiddet gösterileri, su baskını,
yangın gibi felaketler, trafik, vb. nedeniyle insanların daha fazla yaralanması, hastalanması söz
konusudur.

Günümüz gelişmiş ülkelerinde; teknolojide, tıpta, yaşam koşullarında gelişme,
sağlık, beslenme, sağlıkla ilgili koruma tedbirlerinin artması ve gelir artışı nedeniyle ortalama
yaşam süresi artmıştır. Türkiye’de de ortalama yaşam süresi artmakta, 65 yaş üzeri nüfus(%8,22015 yılı itibariyle) giderek artış göstermektedir.

Türkiye ekonomisinde olumlu gelişmeler yaşanmakta buna bağlı olarak kişi
başına gelirde artış gözlenmektedir.

Halkın sağlık sigortası konusunda bilgisi yetersizdir. Genel sağlık sigortası
uygulamasını bilmeyen halkımız özel sağlık sigortası konusunda da yeterli bilgiye sahip
değildir.
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Küreselleşme ve teknolojik gelişmeler nedeniyle özellikle gençlerin dünyadaki
gelişmeleri yakından takip etmesi ve sağlık konusunda yeni bilgilere ulaşması sağlık konusunda
bilgilerin hızla yayılmasına neden olmaktadır.

Genel sağlık sigortası uygulamasında sigorta ödemelerinin az olması nedeniyle
cepten ödemelerin giderek artması söz konusudur.

Ortalama yaşam süresinin artması, insanların bu süreyi sağlıklı sürdürme
isteklerinin artmasına neden olmaktadır.

Giderek yaygınlaşan kanser, kalp ve damar hastalıkları, sindirim sistemi
hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları vb., gibi hastalıklar kişileri korkutmaktadır. İlerideki
yaşamlarını sağlıklı sürdürebilmek için kişiler, bugünkü hayat standartlarını devam
ettirebilecek olanakları araştırmakta, sağlık konusunda giderek daha duyarlı hale gelmektedir.

Özel sağlık sigortaları ile ilgili olarak sigorta şirketleri, 2007 yılında çıkartılan
5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun getirdiği yeniliklere uymak zorundadır. Örneğin, Sağlık
Sigortaları Bilgi Merkezi, sağlık sigortalarında tüm verileri toplamakta, kamu gözetim ve
denetimine yardımcı olmaktadır. Sigorta Tahkim Sistemi sağlık sigortasında da
anlaşmazlıkların çözümü için önemli bir kurumdur. Dolayısıyla hem Sigorta Hukuku hem
Sigortacılık Kanunu ile devlet sigorta sektörünü yeniden yapılandırmış, eski uygulamaya göre
olumlu değişiklikler yapmıştır.

Sigorta Denetleme Kurulu, diğer sigorta şirketlerinde olduğu gibi sağlık sigortası
şirketlerinin kuruluşunu, ruhsatını, teminatlarını, finansal tablolarını, sermaye yeterliliğini, vb.
sürekli denetim altında tutmaktadır.
14.2.2. Özel Sağlık Sigortalarında Tehditler
Özel sağlık sigortalarında tehditleri ortaya koymak için şu sorular sorulabilir:
a)

Ürün ve hizmetlerle ilgili değişiklikler var mı?

b)

Mali sorunlar var mı?

c)

Teknolojideki değişim sağlık sigortasını etkiliyor mu?

Özel sağlık sigortalarını olumsuz etkileyecek tehditleri şöyle sıralayabiliriz:

Özel sağlık sigortalarında yeni ürünler satışa sunulmaktadır. Kişiye, hastalığa ve
kapsama bağlı olarak çeşitlendirilen ürünlerin yanı sıra Tamamlayıcı Sağlık Sigortası son
dönemde en fazla sözü edilen üründür. Ancak Genel Sağlık Sigortasının ülkede ikamet eden
herkesi kapsamına alması, kişilerin sağlık sigortası talebini olumsuz etkilemektedir.

İşgücüne katılım oranının düşük olması dolayısıyla kişi başına gelir seviyesinin
düşük olması sağlık sigortası talebini düşürmektedir.
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Sağlık sigortalarına talebin az olması, prim miktarının yüksek olmasına neden
olmakta, tüketiciler özel sağlık sigortalarını pahalı bulmaktadırlar. Bilindiği gibi sigorta
mantığında bir rizikonun bir kişi tarafından taşınması ile yüz bin kişi tarafından taşınması
arasında büyük fark bulunmaktadır. Örneğin, yüz bin kişiden oluşan bir topluluktan her yıl bin
kişinin rizikonun gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkan zarar, topluluğu oluşturan kişilerin
ödediği küçük primlerle teminat altına alınabilir. Büyük Sayılar Kanunu olarak bilinen bu
bilimsel yönteme göre sağlık sigortalarında katılım az olduğu için primler yüksektir.

Sağlık sigortalarında fiyat odaklı rekabet vardır. Fiyatın çok değişken olması,
aynı ürüne farklı fiyatlar verilmesi sağlık sigortalarına olan güveni sarsacaktır.

Sigorta yaptırma alışkanlığının, eğitim, kültür, dini inanç, örf ve adetler, vb.
nedeniyle düşük olması sağlık sigortaları için de geçerlidir.

Ülkemizde yabancı sermayeli sigorta şirketleri sayıca fazladır. Sigorta şirket
sayısının 2015 yılı itibariyle 60 iken, yabancı ortaklı şirket sayısı 43’tür. Üstelik bu 43 yabancı
ortaklı şirketin 23’inde % 100 yabancı ortak payı vardır. Yabancı sermayeli sigorta şirketleri
birikim, teknolojik alt yapı, ürün çeşitliliği, mali güç ve müşteri memnuniyeti açısından Türk
Sigorta Şirketlerinden üstündür. Dolayısıyla sağlık sigortası uygulamasında yabancı sermayeli
sigorta şirketleri bir tehdit olarak kabul edilebilir.

Ülkemizde bölgelerarası ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik farkları
bulunmaktadır. Bu farklılık sağlık sigorta talebinin de bölgelerarası farklı olabileceğine işaret
etmektedir.
14.2.3. Özel Sağlık Sigortalarının Gelişebileceğine İşaret Eden Faktörler
Ülkemizde özel sağlık sigortalarına talebin artması, buna bağlı olarak prim gelirlerinin
artması beklenmelidir. Özel Sağlık sigortalarına talep artışına dolayısıyla özel sağlık
sigortalarının gelişebileceğine işaret eden şu faktörlerden söz edebiliriz:
a)
Özel sağlık sigortalarının gelişimini destekleyecek mevzuat düzenlemeleri
yeterli gözükmektedir. Sigortacılık sektörünün gelişmesindeki engeller 2007 tarihinde
çıkartılan 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve bu Kanuna bağlı çıkartılan yönetmeliklerle büyük
ölçüde ortadan kalkmıştır.
b)
Nüfus artışı ve şehirleşme oranındaki artış özel sağlık sigortalarının gelişmesi
için önemli bir faktördür.
c)
Ülkemizde ortalama yaşam süresindeki artış, kişilerin uzun fakat sağlıklı yaşam
isteklerini artıracağı için özel sağlık sigortalarına talep artacaktır.
d)
Genel sağlık sigortasında harcamaların prim gelirlerinden fazla olması
dolayısıyla cepten ödeme miktarı giderek artacak bu durum, özel sağlık sigortalarının
gelişimine neden olacaktır. Halen genel sağlık sigortası kapsamında olup gelir testi
yaptırmayan, öğrenci olduğu halde bunu beyan etmeyen pek çok kişi prim borcu ile karşı
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karşıyadır. Dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumunun prim alacağı olsa da artan sağlık
giderlerini karşılayacak geliri yoktur. Bu durumda Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının
yaygınlaşması beklenebilir.
e)
Sosyal Güvenlik Kurumunun genel sağlık sigortası kapsamında harcamaları için
gelecekte, tespit edilen gelirlerin üzerinde geliri olanların zorunlu olarak özel sağlık sigortası
yaptırması beklenebilir.
f)
Sağlık sigortasının bir yıl süreli yapılması yerine sigortalıları prim artışından
hem de artan sağlık maliyetlerinden korumak için Almanya örneğinde olduğu gibi tedbirler
alınabilir. Örneğin, Alman özel sağlık sektöründe yaşlılık rezervi, gittikçe artan sağlık
harcamalarını karşılayan bir birikimdir. Sigortalıların toplam yaşlılık rezervi, sigorta şirketi
değiştiğinde yeni anlaşılan sağlık sigorta şirketine geçmektedir. Yaşlılık rezervi, bu rezervden
sağlanan faiz gelirleri ve ek prim katkı payları ile artan sağlık maliyetlerinden korunma
sağlamaktadır.
g)
Dünyada tarihi ve turistik yerleri görmek, yabancı ülkeleri tanımak amacıyla
artan turizm hareketleri; seyahat sağlık sigortasına, ferdi kaza sigortalarına, yeşil kart
sigortalarına talebin artmasına neden olacaktır.
h)
Küreselleşme sürecinde ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi gelişmeler bilgi
teknolojileri yoluyla kısa sürede her ülkede duyulmakta, yenilikler takip edilmektedir. Her yıl
bir salgın hastalık beklentisi, yeni görülen hastalık türleri, pahalı ilaçlar ve teknik araç-gereçler
özel sağlık sigortalarına talebin artmasına neden olacaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde özel sağlık sigortalarının gelişimini engelleyen faktörleri; tüketiciler,
sigortacılar ve sağlık sigortası sistemi olmak üzere üç başlıkta inceledik. Tüketicilerin sağlık
sigortası talebinin; eğitim düzeyi, ihmal, bilgi eksikliği, kişi başına gelir düzeyi, gelir
dağılımından etkilendiğini ve sigorta şirketleri ile aracıların, sigorta pazarlaması ve
bilgilendirmede yetersizliklerinin de sigorta talebini düşürdüğünü öğrendik. Ayrıca sağlık
sigorta sistemimiz de özel sağlık sigortası sahibi olan kişilere gereksiz hizmet sunumu,
poliçenin tekrarı için özendirici tekliflerin olmaması, genel sağlık sigortasının kapsamındaki
kişilerin rahatlıkla sağlık hizmetlerine ulaşması, vb., gibi nedenlerin özel sağlık sigortalarına
talebi düşürdüğünü öğrendik. Bazı tehditlere rağmen ülkemizde nüfus artışı ve şehirleşme
oranındaki artışın, yaşam süresindeki artışın ve sosyal güvenlik kurumunun finansman sıkıntısı
nedeniyle belli bir gelirin üzerinde olanlara özel sağlık sigortalarını zorunlu kılabileceğini
öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)
girmez?

Sağlık hizmet maliyetlerinin artmasında sayılan nedenler arasına hangisi

a)

Teknolojik yenilikler

b)

Sağlık yatırımlarının artması

c)

Enflasyon oranının yüksek olması

d)

Daha iyi hizmet beklentisinin artması

2)

Hangisi sağlık sigortası talebini artırır?

a)

Okuma yazma oranının yüksek olması

b)

Eğitim düzeyinin artması

c)

Okuma yazma bilmeyenlerin oranının düşük olması

d)

Kadınların okuma yazma oranının yüksek olması

3)

Tüketicinin özel sağlık sigortasına talebinin düşük olması hangi nedenledir?

a)

Tüketici sigortanının gereğine inanmaz

b)

Tüketici sigorta ihtiyacını devamlı erteler

c)

Tüketici sigorta karşılığında somut bir karşılık görmemektedir

d)

Tüketici sadece risk gerçekleştiğinde karşılığını alabilir

4)

Hangisi sigortacıya güven eksikliğini gösterir?

a)

Sigorta pazarlama elemanlarının konusunda bilgili olmaması

b)

Tazminat ödemelerinin geç ve istenilen şekilde olmaması

c)

Sigorta ürünlerinin yeterince tanıtılmaması

d)

Aynı ürün için farklı fiyat uygulaması
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5)

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerine talep artışını göstermez?

a)

Nüfusun yaşlanması

b)

Kronik hastalıkların artması

c)

Sağlık kuruluşlarına kolay erişim

d)

Sağlık yatırımlarının artması

6)

Fiyat rekabeti nasıl yapılırsa sigortaya olan talep ve beraberinde prim gelirleri

a)

Aynı bölgede farklı fiyat uygulaması

b)

Aynı üründe farklı fiyat uygulaması

c)

Risk gruplarına göre farklı fiyat uygulaması

d)

Aynı haastalıkta farklı fiyat uygulaması

artar?

7)
Hangisi sağlık sigortası gelişimini engelleyen fakat sağlık sigortası sisteminden
kaynaklanan faktör değildir?
a)
Sigorta şirketi, sağlık hizmet sunucuları ve sigortalı arasında belgelerin tanzimi
ve iletilmesinde bürokratik engeller
b)
Özel sağlık sigortası sahibi olan kişilere poliçenin tekrarı için özendirici teklifler
yapılmaması
c)

Prim hesaplamada ve fiyat tespitinde yaşanan zorluklar

d)
Sigortalı-sigortacı uyuşmazlıklarının geç çözümlenmesi nedeniyle sigortalının
güven eksikliği
8)
Özel sağlık sigortalarıyla ilgili devlet politikasında yapılan değişiklikler arasına
hangisi girmez?
a)

5684 sayılı 2007 yılında çıkartılan Sigortacılık Kanunu

b)

Sigorta Tahkim Sistemi

c)

Sağlık Sigortaları Bilgi Merkezi

d)

5502 sayılı 2006 yılında çıkartılan Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
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9)
a)
artıracaktır.

Özel sağlık sigortalarında tehditler arasına hangisini koyamayız?
Nüfus artışı ve şehirleşme oranındaki artış özel sağlık sigortalarına talebi

b)
Sağlık sigortalarında fiyat odaklı rekabet sağlık sigortalarına güveni
sarsmaktadır.
c)
İşgücüne katılım oranının düşük olması nedeniyle kişi başına gelir seviyesinin
düşük olması sağlık sigortasına talebi düşürmektedir.
d)
Ülkemizde yabancı sermayeli sigorta şirketleri sayıca fazla olduğu gibi birikim,
teknolojik alt yapı, ürün çeşitliliği, mali güç açısından Türk sigorta şirketlerinden üstündür.
10)

Özel sağlık sigortalarına talep artışı hangi durumda olmaz?

a)

Turizm hareketlerinin artması durumunda

b)

Küreselleşme etkisiyle yeni ilaç ve tedavi yöntemlerinin bulunması durumunda

c)

Sağlık sigortalarında fiyat odaklı rekabetin olması durumunda

d)
nedeniyle

Her yıl salgın hastalık beklentisi, yeni görülen hastalıklar, pahalı ilaçlar

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