
ANKARA 2018

T. C.
KALKINMA BAKANLIĞI

KALKINMA PLANI
ON BİRİNCİ

(2019-2023)

Ö Z E L  İ H T İ S A S  K O M İ S YO N U  R A P O R U

SAĞLIK HİZMET KALİTESİ VE 
MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SA
Ğ

LIK
 H

İZM
ET K

A
LİTESİ VE M

A
Lİ SÜ

R
D

Ü
R
Ü
LEB

İLİR
LİK

 - Ö
İK

 R
A

PO
R

U

KALKINMA BAKANLIĞI YAYINLARI BEDELSİZDİR, SATILAMAZ.

T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI

YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI      

.
Ankara 2018

Necatibey Cad. No: 110/A  06100 Yücetepe - ANKARA 
Tel: +90 (312) 294 50 00   Faks: +90 (312) 294 69 77



T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI

ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI
(2019-2023)

SAĞLIK HİZMET KALİTESİ
VE

MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

ANKARA 2018



Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz.
Yayın ve referans olarak kullanılması Kalkınma Bakanlığının
iznini gerektirmez.

YAYIN NO: KB: 2991 - ÖİK: 773

Bu yayın 500 adet basılmıştır.



i 
 
 

 

  

İÇİNDEKİLER 

TABLO LİSTESİ .................................................................................................................................. iv 

GRAFİK LİSTESİ ................................................................................................................................. v 

KISALTMALAR ................................................................................................................................. vii 

KOMİSYON ÜYELERİ ...................................................................................................................... ix 

YÖNETİCİ ÖZETİ ............................................................................................................................. xiii 

1. GİRİŞ ................................................................................................................................................. 1 

2. MEVCUT DURUM ANALİZİ ...................................................................................................... 4 

 2.1. Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Tarihsel Gelişimi............................................................. 4 

  2.1.1. 1920-1938 Dönemi .......................................................................................................... 4 

  2.1.2. 1938-1960 Dönemi .......................................................................................................... 5 

  2.1.3. 1961-1980 Dönemi .......................................................................................................... 6 

  2.1.4. 1980-2000 Dönemi .......................................................................................................... 7 

  2.1.5.  2000’li Yıllar ve Sonrası………………………..………………..……………….8 

 2.2.  Demografik Göstergeler ........................................................................................................ 10 

 2.3.  Sağlık Statüsü ......................................................................................................................... 11 

2.3.1. Ortalama Yaşam Süresi................................................................................................ 12 

2.3.2. Bebek Ölümleri ............................................................................................................. 12 

2.3.3.5 Yaş Altı Çocuk Ölümleri ........................................................................................... 14 

2.3.4.  Anne Ölümleri ............................................................................................................. 15 

2.3.5.  SağlıkSorunları ............................................................................................................. 16 

2.3.6.  ÖlümNedenleri ............................................................................................................. 18 

 2.4.  Sağlık İnsan Gücü .................................................................................................................. 19 

 2.5.  Sağlık Hizmetleri Sunumu Altyapısı ................................................................................... 22 

2.5.1. Koruyucu Sağlık Hizmetleri ....................................................................................... 22 

2.5.2. Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri ................................................................................... 24 

2.5.3. Sağlık Teknolojileri ...................................................................................................... 27 

 2.6.  Sağlık Hizmetleri Kullanımı ................................................................................................ 28 

2.6.1. Sağlık Kurumlarının Çalışmaları ................................................................................ 28 

2.6.2. Verimlilik Düzeyleri .................................................................................................... 35 

 2.7.  Sağlık Harcamaları ................................................................................................................ 38 



ii 
 
 

2.7.1. Kişi Başı Sağlık Harcaması ......................................................................................... 38 

2.7.2. Sağlık Harcamalarının GSYH İçindeki Payı ............................................................ 39 

2.7.3. Kamu Sağlık Harcaması ve Cepten Sağlık Harcamaları ......................................... 40 

2.7.4. İlaç ve Tıbbi Malzeme Harcamaları ........................................................................... 42 

3. PLAN DÖNEMİ PERSPEKTİFİ ................................................................................................. 43 

3.1.  Sağlık Hizmet Kalitesi .......................................................................................................... 43 

3.1.1. Sağlık İnsan Gücünün Niteliği, Niceliği ve Dağılımına İlişkin Sorunlar .............. 44 

3.1.2. Performansa Dayalı Ek Ödeme Sisteminin Sağlık Hizmetlerinin Kalitesi 

Üzerindeki Etkileri ...................................................................................................... 45 

3.1.3. Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Ölçümü ve Değerlendirilmesi .............................. 46 

3.1.4. Sağlık Bilgi Sistemleri: Veri Kalitesi ve Güvenilirliği ............................................ 48 

3.1.6.  Sağlık Uygulama Tebliği ve Global Bütçe Uygulamalarının Sağlık Hizmeti 

Kalitesine Etkileri ........................................................................................................ 50 

3.1.7. Sağlık Hizmet Kalitesine Yönelik Ödüllendirici ve Caydırıcı Mekanizmalar .... 51 

3.1.8. Sağlık Hizmet Sunumunda Kalite ve Akreditasyon Sistemi ................................. 52 

3.1.9. Sağlık Okuryazarlığı ve Sağlıklı Kalma Bilinci ...................................................... 53 

3.1.10.  Sağlık Hizmetine Erişilebilirlik ............................................................................... 54 

 3.2.  Sağlık Hizmetlerinde Mali Sürdürülebilirlik ..................................................................... 54 

3.2.1. Sağlık Finansmanı ve Sigortacılık, Ödeme Sistemleri ........................................... 55 

3.2.1.1. Finansmanı Sağlanan Sağlık Hizmetlerinin Gözden Geçirilmesi ............... 55 

3.2.1.2. Katkı Payları ................................................................................................ 55 

3.2.1.3. Global Bütçe Uygulaması ........................................................................... 56 

3.2.1.4. Referans Fiyat Uygulaması ......................................................................... 56 

3.2.1.5. Özel Sağlık Sigortacılığı ............................................................................. 57 

3.2.1.6. Genel Sağlık Hizmetlerinde Teşvik Unsurları ............................................ 59 

3.2.1.7. Sağlık Harcamalarına İlişkin Veri Sistemlerinin Etkinliği ......................... 60 

3.2.2. Hizmet Sunumu ve Sunucularının Mali Yükü ......................................................... 61 

3.2.2.1. Sağlık Turizmi ............................................................................................ 61 

3.2.2.2. Esnek Çalışma Modeli ................................................................................ 63 

3.2.2.3. Defansif Tıp Uygulamaları ......................................................................... 63 

3.2.2.4. Göç Sağlığı Hizmetleri ............................................................................... 64 

3.2.2.5. Üniversite Hastanelerinin Mali Sorunları ................................................... 64 



iii 
 
 

3.2.2.6. Şehir Hastaneleri ......................................................................................... 65 

3.2.2.7. Aile Hekimliği ............................................................................................ 66 

3.2.2.8. Akılcı İlaç Kullanımı .................................................................................. 67 

3.2.3. Sağlık Teknolojileri Yönetimi ................................................................................... 68 

3.2.3.1. Ürün Takip Sistemi (ÜTS) .......................................................................... 68 

3.2.3.2. Tedarik Sistemi ve Elektronik Tıbbi Market .............................................. 69 

4. SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME ............................................................................... 70 

KAYNAKLAR ................................................................................................................................... 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 
 

 

TABLO LİSTESİ 

Tablo 1: Yaş Gruplarına Göre Toplam Nüfus ve Gelecek Yıllara İlişkin Tahminler (%) ................... 10 

Tablo 2: Genel Demografik Göstergeler ve Gelecek Yıllara İlişkin Tahminler ................................... 11 

Tablo 3: ICD 10 Ana Tanı Grubu ve Cinsiyete Göre Hastane Yatışlarının Dağılımı (%), 2016 ......... 17 

Tablo 4: ICD 10 Ana Tanı Gruplarına Göre Ölüm Nedenlerinin Dağılımı (%), 2016 ......................... 18 

Tablo 5: Yıllar İtibariyle Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarının Sayısı ............................................. 23 

Tablo 6: Yıllar İtibariyle Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarına Yapılan Müracaat Sayısı ................ 29 

Tablo 7: Yıllara Göre Aşılama Oranları (%) ........................................................................................ 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 
 

 

GRAFİK LİSTESİ 

Grafik 1: Yıllar İtibariyle Doğumda Beklenen Yaşam Süresi (Yıl) ....................................... 12 

Grafik 2: Yıllar İtibariyle Bebek Ölüm Hızı (1000 Canlı Doğumda) ..................................... 13 

Grafik 3: Bölgelere Göre Bebek Ölüm Hızı (1000 Canlı Doğumda) ..................................... 13 

Grafik 4: Yıllar İtibariyle 5 Yaş Altı Çocuk Ölüm Hızı (1000 Canlı Doğumda) ................... 14 

Grafik 5: Bölgelere Göre 5 Yaş Altı Çocuk Ölüm Hızı (1000 Canlı Doğumda), 2016 ......... 15 

Grafik 6: Yıllar İtibariyle Anne Ölüm Oranı (100 Bin Canlı Doğumda) ............................... 15 

Grafik 7: Bölgelere Göre Anne Ölüm Oranı (100 Bin Canlı Doğumda), 2016 ...................... 16 

Grafik 8: Yıllar İtibariyle Bin Kişiye Düşen Hekim Sayıları ................................................. 19 

Grafik 9: Yıllar İtibariyle Bin Kişiye Düşen Hemşire Sayısı ................................................. 20 

Grafik 10: Yıllar İtibariyle Bin Kişiye Düşen Diğer Sağlık Personeli Sayısı ......................... 21 

Grafik 11: Yıllar İtibariyle Hekim Başına Düşen Hemşire Sayısı .......................................... 21 

Grafik 12: Yıllar İtibariyle Hekimlerin Dengeli Dağılım Oranı ............................................. 22 

Grafik 13: Yıllar İtibariyle Aile Hekimi Başına Düşen Nüfus ............................................... 24 

Grafik 14: Yıllara ve Mülkiyete Göre Hastane Sayısı ............................................................ 24 

Grafik 15: Yıllara ve Mülkiyete Göre Hastane Yatağı Sayısı ................................................ 25 

Grafik 16: Yıllar İtibariyle Bin Kişiye Düşen Hastane Yatağı Sayısı .................................... 26 

Grafik 17: Yıllar İtibariyle Nitelikli Yatakların Toplam Yataklar İçindeki Payı (%) ............ 26 

Grafik 18: Yıllar İtibariyle Bir Milyon Kişiye Düşen MR Cihazı Sayısı ............................... 27 

Grafik 19: Yıllar İtibariyle Bir Milyon Kişiye Düşen BT Cihazı Sayısı ................................ 28 

Grafik 20: Yıllar İtibariyle Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Sevk Hızı (%) .................... 29 

Grafik 21: Yıllara ve Mülkiyete Göre Hastaneye Müracaat Dağılımı (%) ............................. 30 

Grafik 22: Yıllar İtibariyle Kişi Başına Düşen Hekime Müracaat Sayısı ............................... 31 

Grafik 23: Yıllara Göre Kişi Başına Düşen Sağlık Kuruluşlarına Müracaat Sayısı ............... 32 



vi 
 
 

Grafik 24: Yıllara ve Mülkiyete Göre Yatan Hasta Dağılımı (%) .......................................... 32 

Grafik 25: Yıllara ve Mülkiyete Göre Ameliyat Dağılımı (%) ............................................... 33 

Grafik 26: Yıllar İtibariyle Sezaryen Doğumların Tüm Doğumlar İçindeki Payı (%) ........... 34 

Grafik 27: Yıllar İtibariyle MR Cihazının Bin Kişiye Düşen Görüntüleme Sayısı ................ 34 

Grafik 28: Yıllar İtibariyle BT Cihazının Bin Kişiye Düşen Görüntüleme Sayısı ................. 35 

Grafik 29: Yıllara ve Mülkiyete Göre Ortalama Yatış Süresi (Gün) ...................................... 36 

Grafik 30: Yıllara ve Mülkiyete Göre Yatak Doluluk Oranı .................................................. 36 

Grafik 31: Yıllara ve Mülkiyete Göre Yatak Devir Aralığı (Gün) ......................................... 37 

Grafik 32: Yıllar İtibariyle Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi ............................... 38 

Grafik 33: Yıllar İtibariyle Kişi Başına Düşen Toplam Sağlık Harcaması (SGP, ABD $) .... 38 

Grafik 34: Yıllar İtibariyle Kişi Başına Düşen Kamu ve Özel Sağlık Harcaması 

(SGP, ABD $) ....................................................................................................... 39 

Grafik 35: Yıllar İtibariyle Toplam Sağlık Harcamalarının GSYH İçindeki Payı (%) .......... 39 

Grafik 36: Yıllar İtibariyle Kamu Sağlık Harcamalarının Toplam Sağlık Harcamaları 

İçindeki Payı (%) .................................................................................................. 40 

Grafik 37: Yıllar İtibariyle Cepten Yapılan Sağlık Harcamalarının Toplam Sağlık 

Harcamaları İçindeki Payı (%) ................................................................................................. 41 

Grafik 38: Yıllar İtibariyle Kişi Başına Düşen Cepten Sağlık Harcaması Tutarı 

(SGP, ABD $) ...................................................................................................... 41 

Grafik 39: Yıllar İtibariyle İlaç ve Tıbbi Malzeme Harcamalarının Toplam Sağlık 

Harcamaları İçindeki Payı (%) ............................................................................ 42 

 

 

 

 

 

 



vii 
 
 

KISALTMALAR 

AÇSAP        Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması  

AFAD          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 

AHBS          Aile Hekimliği Bilgi Sistemi  

BCG            Verem Aşısı 

BT              Bilgisayarlı Tomografi 

DaBT         Difteri aselüler Boğmaca Tetanoz Aşısı 

DPT            Devlet Planlama Teşkilatı 

EKK           Ekonomi Koordinasyon Kurulu 

GSS            Genel Sağlık Sigortası 

GSYH         Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 

HBV           Hepatit B Aşısı 

HBYS         Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri 

HSCIC        Health and Social Care Information Centre  

ICD 10          Uluslararası Hastalık Sınıflandırması 

KKK           Kızamık Kızamıkçık Kabakulak Aşısı 

KETEM      Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri 

KPA            Konjuge Pnömokok Aşısı 

MHRS         Merkezi Hekim Randevu Sistemi 

MR              Manyetik Rezonans 

NICE           The National Institute for Health and Care Excellence 

OECD         Organisation for Economic Co-operation and Development 

SB               Sağlık Bakanlığı 

SGK            Sosyal Güvenlik Kurumu 

SGP            Satınalma Gücü Paritesi 



viii 
 
 

STD            Sağlık Teknoloji Değerlendirmeleri 

SUT            Sağlık Uygulama Tebliği  

TİG             Teşhis İlişkili Gruplar 

TSM           Toplum Sağlığı Merkezi 

TUİK          Türkiye İstatistik Kurumu 

TÜSEB       Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 

ÜTS            Ürün Takip Sistemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 
 

KOMİSYON ÜYELERİ 

BAŞKAN:  

Doç. Dr. Haluk ÖZSARI 

RAPORTÖR: 

Doç. Dr. Özgür UĞURLUOĞLU 

KOORDİNATÖRLER 

Aysel YÜKSEL 

Sema YILMAZ GÜLCEMAL 

Seyit YALÇIN 

 

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE ÇALIŞMA GRUBU 

Başkan:  

Prof. Dr. Alper CİHAN 

Raportör: 

Arş. Gör. Duygu ÜREK 

 

Üyeler:  

Abdullah ÖZTÜRK 

Aytolan YILDIRIM 

Berrak BAŞARA 

Bilgehan KARADAYI 

Hande HACIMAHMUTOĞLU 

Hasan KUŞ 

Hüseyin SARPKAYA 

İlker KÖSE 

M. Ertuğrul EĞİN 

Mehmet GÜNAL 

Murat AĞIRTAŞ 

Murat ALTINYOLLAR 

Neslihan SEVİM 



x 
 
 

Mahir ÜLGÜ 

Ozan BEYHAN 

Serap TEKBACAK 

Serdar TÜRKAYDIN 

Tamer C. İNAL 

Tuğba CANATAN BATGİ 

Tuncay TEKSÖZ 

Zübeyde ÖZKAN ALTUNAY 

 

SAĞLIK HİZMETLERİNDE MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMA GRUBU 

Başkan:  

Doç. Dr. Haluk ÖZSARI 

Raportör:  

Doç. Dr. Özgür UĞURLUOĞLU 

Arş. Gör. İpek BİLGİN DEMİR 

 

Üyeler:  

Ahmet Hamdi DEREKÖY 

Ahmet Oğuz SARICA 

Aslıhan BEYAN 

Bahaddin GÜZEL 

Buket GENÇ 

Celalettin SIVACI 

Ebru GENÇOSMANOĞLU 

Feza ŞEN 

Halil AKÇE 

Hasan CENGİZ 



xi 
 
 

Hüseyin ÇELİK 

İlke Eren KARACA 

Kudret DOĞRU 

Mehmet AKİF ERDEM 

Mehmet Ziya KELAT 

Mesil AKSOY 

Muhammet CEREN 

Murat FIRAT 

Mümine Nurdan DOĞUKAN 

Orkun ERKUŞ 

Sabahattin AYDIN 

Seda TÜRKSEVER 

Sevgi UNAN 

Tuncay TEKSÖZ 

Yalçın SOYSAL 

Yılmaz KESKİNDEMİRCİ 

Yusuf ÇELİK 

 

 

 

 

 

 

 

  





xiii 
 
 

YÖNETİCİ ÖZETİ 

On Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmaları çerçevesinde oluşturulan Sağlık 

Hizmet Kalitesi ve Mali Sürdürülebilirlik Özel İhtisas Komisyonu 15-16 Aralık 2017 tarihleri 

arasında toplanmış ve Kalkınma Bakanlığı tarafından tayin edilen raportör tarafından Türk 

Sağlık Sistemi mevcut durumu hakkında hazırlanan rapor tartışılmıştır. Ardından, toplantıda 

komisyon üyelerinin iki grup altında çalışmalarını sürdürmeleri kararlaştırılmış olup, bu 

gruplar: 

1. Sağlık Hizmet Kalitesi Alt Komisyonu 

2. Sağlık Hizmetlerinde Mali Sürdürülebilirlik Alt Komisyonu olarak belirlenmiştir. 

İki ayrı grup tarafından yapılan çalışmalarda mevcut sorunlar ve bu sorunlara yönelik 

çözüm önerileri tartışılmıştır. Gruplar tarafından yürütülen tartışmalar, belirlenen ana 

başlıklar halinde raportör tarafından ara rapora dönüştürülmüştür. Ara rapor daha sonra 

katılımcılardan e-posta ile gelen öneriler doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. Düzenlenmiş 

olan ara rapor 18 Ocak 2018 tarihindeki “İkinci Aşama Özel İhtisas Komisyonu Çalışma 

Grubu Toplantısında” ve 26 Ocak 2018 tarihindeki ek toplantıda tüm katılımcıların 

tartışmasına açılmış ve bu tartışmalar neticesinde ara rapora nihai hali verilmiştir. 

Raporun mevcut durum kısmındaki temel bulgu ve tespitler şunlardır: 

 Türkiye’nin nüfusu 2017 yılı itibariyle yaklaşık 80,8 milyondur ve nüfus artış hızı ise 

‰12,4 olarak tespit edilmiştir. 2017 yılı itibariyle, toplam nüfusun %8,5’i 65 ve daha 

yukarı yaş grubunda bulunmaktadır.  

 2016 yılı verilerine göre, OECD ülkelerinde ortalama yaşam süresi 80,5 yıl iken, 

Türkiye’de 78 yıldır. Türkiye 2002 yılında ortalama yaşam süresi bakımından OECD 

ortalamasının 4,9 yıl gerisinde iken, 2016 yılında bu fark 2,5 yıla düşmüştür. 

 Türkiye’de bebek ölüm hızı 2002 yılında her 1000 canlı doğumda 31,5’den 2016’da 

7,3’e kadar gerilemiştir. Bu rakam her ne kadar pek çok düşük gelirli ülkenin bebek 

ölüm oranından daha düşük seviyede olsa da, OECD ortalamasının yaklaşık 2 katı 

seviyesindedir. Türkiye’de bebek ölüm hızının bölgelere göre farklılığını koruduğu 

görülmektedir. 
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 OECD ülkelerinde bin kişiye düşen hekim sayısı ortalaması 3,44 iken, Türkiye’de bu

oran 1,81’dir. Türkiye’de hekimlerin bölgeler arasındaki dengeli dağılım oranının,

dolayısıyla dengeli dağılım sorununun, azalmakla birlikte devam ettiği ve önemini

koruduğu söylenebilir.

 2016 yılı itibariyle Türkiye’de 7.636 aile sağlığı merkezi, 24.428 aile hekimi ve 970

toplum sağlığı merkezi bulunmaktadır. Türkiye genelinde ortalama 3267 kişiye bir

aile hekimi hizmet etmektedir.

 Türkiye’de 2016 yılı itibariyle toplam 1510 hastane bulunmaktadır. Bunların; 876’sı

Sağlık Bakanlığı, 565’i özel, 69’u ise üniversite hastanesidir. Hastane yatak

sayılarının kurumlara göre dağılımına bakıldığında ise, 217.771 olan toplam hastane

yatağı sayısının %61’ine Sağlık Bakanlığı’nın sahip olduğu görülmektedir.

 2016 yılı itibariyle Türkiye’de bir milyon kişiye düşen MR cihazı sayısı 10,5 iken

OECD ortalaması 15,1’dir. Ayrıca Türkiye’de bir milyon kişiye düşen bilgisayarlı

tomografi cihazı sayısı ise 14,4 iken OECD ortalaması 24’tür. Bu cihazların kullanım

durumuna bakıldığında ise; Türkiye’de MR cihazının bin kişiye düşen görüntüleme

sayısı 157, BT cihazının bin kişiye düşen görüntüleme sayısı ise 187,5 olup bu

sayılar OECD ortalamasından oldukça yüksektir.

 Aile hekimliği uygulamasının başladığı 2010 yılından bu yana aile hekimlerine

müracaat sayısı %89 artarak 2016 yılında yaklaşık 206 milyon olarak

gerçekleşmiştir.

 2016 yılında hastanelere yapılan toplam 448 milyon müracaatın hastane

mülkiyetlerine göre dağılımına bakıldığında, %76’sının Sağlık Bakanlığı

hastanelerine, %15,9’unun özel hastanelere ve %8,1’inin ise üniversite hastanelerine

yapıldığı görülmektedir.

 Türkiye’de hekim yoğunluğu pek çok OECD ülkesi ile kıyaslandığında düşük

olmasına karşın, kişi başına düşen hekime başvuru sayısı 2016 yılı itibariyle 8,6 olup

7,2 olan OECD ortalamasının da üzerindedir.

 Türkiye genelinde ortalama yatış süresi 2016 yılı için 4 gün ve OECD ortalaması ise

7,6 gündür. Türkiye’nin nispeten kısa bir ortalama yatış süresine sahip olduğu

söylenebilir. Türkiye’de yatak doluluk oranı ortalaması 2016 yılı için %68,1’dir ve

%75,7 olan OECD ortalamasının altındadır. Hastanelerin mülkiyetlerine göre yatak
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doluluk oranları incelendiğinde, üniversite hastanelerinde %76, Sağlık Bakanlığı 

hastanelerinde %68,7 ve özel hastanelerde %60,3’tür. 

 Türkiye’de satın alma gücü paritesi açısından kişi başına toplam sağlık harcaması 

2016 yılında 1134 $ (891 $ kamu sağlık harcaması, 243 $ özel sağlık harcaması) 

olarak gerçekleşmiş olup OECD ortalaması 4003 $’dır. Türkiye’nin toplam sağlık 

harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki payı 2016 yılı itibariyle 

%4,6 olarak gerçekleşmiş olup OECD ortalaması ise %9’dur. 

Sağlık Hizmet Kalitesi ve Mali Sürdürülebilirlik Özel İhtisas Komisyonu’nun iki 

çalışma grubundan biri olan Sağlık Hizmet Kalitesi Alt Komisyonu tarafından; sağlık insan 

gücünün niteliği, niceliği ve dağılımına ilişkin sorunlar, performansa dayalı ek ödeme 

sisteminin sağlık hizmetlerinin kalitesi üzerindeki etkileri, sağlık hizmetlerinde kalitenin 

ölçümü ve değerlendirilmesi, sağlık bilgi sistemlerinde veri kalitesi ve güvenilirliği, hasta ve 

çalışan güvenliği, Sağlık Uygulama Tebliği ve Global Bütçe uygulamalarının sağlık hizmeti 

kalitesine etkileri, sağlık hizmeti kalitesine yönelik ödüllendirici ve caydırıcı mekanizmalar, 

sağlık hizmet sunumunda kalite ve akreditasyon sistemi, sağlık okuryazarlığı ve sağlıklı 

kalma bilinci ve sağlık hizmetlerine erişilebilirlik konu başlıkları tartışılmıştır. Sağlık 

Hizmetlerinde Mali Sürdürülebilirlik Alt Komisyonu çalışmalarında ise; Türk Sağlık 

Sistemi’nin mali açıdan karşı karşıya olduğu sorunları, sağlık finansmanı ve sigortacılık, 

ödeme sistemleri; hizmet sunumu ve sunucularının mali yükü ve sağlık teknolojileri yönetimi 

ana başlıkları ve bu başlıklar altındaki alt başlıklar kapsamında tartışmıştır. 

Grupların kendi içlerinde yapmış oldukları tartışmaların sonucunda her bir gruba ait 

temel öneriler aşağıda olduğu gibi sıralanmıştır:  

Sağlık Hizmet Kalitesi 

 Sağlık insan kaynağının nitelik ve niceliği konusunda gerçek ihtiyacın tespit 

edilmesi,  

 Klinik kalite rehberleri geliştirilmesi; bu sürecin ilgili bütün paydaşların 

tanımlanarak ve görüşleri alınarak yürütülmesi,  
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 Değer bazlı geri ödeme sistemini de dikkate alarak tüm sağlık çalışanlarını

kapsayacak şekilde kaliteyi, emeği ve hakkaniyeti ölçen bir ödeme sisteminin

geliştirilmesi,

 Gösterge tanımlarının standartlaştırılmasının tamamlanması,

 Ortak standartların yeniden değerlendirilmesini engelleyecek bütünleşik bir sistemin

tasarlanması,

 Sağlık Bakanlığı ve SGK arasında veri toplama konusunda koordinasyonun

geliştirilmesi ve veri yetkilerine ilişkin çatışmanın giderilmesi,

 Tüm sağlık meslek gruplarına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddeti önlemeye ve

alınan önlemleri izlemeye ilişkin bir kurul oluşturularak eylem planı yapılması.

 Ödeme mekanizmalarının revize edilmesi ve acilen TİG sistemine geçilmesinin

önündeki engellerin kaldırılması,

 Sağlık meslek gruplarının karar mekanizmalarında ve yönetimde temsiliyetlerinin

artırılması,

 Kalite ve verimliliğin mülkiyet bazlı değil, fonksiyon bazlı değerlendirilmesi.

 Toplumun sağlık konusunda bilinçlendirilmesi ve halk sağlığı uygulamaları gibi

hususlara yer verilerek “hastalığı değil, sağlığı yönetmeye” yönelik çalışmaların

planlanması.

Sağlık Hizmetlerinde Mali Sürdürülebilirlik 

 Finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin belirli bir önceliklendirme kapsamında

STD analizlerinin yapılması ve geri ödeme kararlarında kullanılması,

 Katkı payının özel-kamu sektörü ayrımı olmaksızın kullanılması,

 Referans fiyat sisteminin sağlıklı uygulanması açısından gerçek kur ile resmi kur

zaman içinde eşitlenmesi,

 Özel sağlık sigortacılığında poliçe teklifi hazırlama ve tazminat ödemelerinde

uygulamayı kolaylaştırmak ve suiistimalleri engellemek üzere kamu-özel sektör

nezdinde bulunan verinin “tanımlanan kurallar çerçevesinde” karşılıklı paylaşımına

imkân tanınması,

 Halen uygulanan bölgesel yatırım teşvik sisteminde sağlık sektöründe özellikle

üniversite hastaneleri de dâhil tüm hastanelerin Sağlık Bakanlığı ile iletişim
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içerisinde olmak kaydıyla ayrıca uluslararası rekabetçi fonksiyonuyla ilaç, sağlık ve 

tıbbi cihazların tüm değer zincirine yönelik teşvik uygulamasının geliştirilerek devlet 

yardımlarının seçicilik esasıyla On Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda da devam 

ettirilmesi 

 Medula ile E-Nabızın koordinasyonunun sağlanması,  

 Ülke imajının korunması açısından, sağlık turizmi faaliyetlerinin sahip olduğu 

risklerin dikkate alınması ve sonuçlarının kontrolü konusunda adımlar atılması,  

 Mevcut Tıbbi Kötü Uygulama Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının teminat 

kapsamının bütün sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi, 

 Mükerrer ve gereksiz hizmet kullanımına yönelik olarak hizmetin tamamının 

SGK’nın geri ödeme basamaklarına uygun hale getirilmesi,  

 Üniversite hastanelerinin eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti rollerinin belirlenmesi 

ve buna uygun yeni bir yönetim modelinin oluşturulması, 

 Üniversite hastanelerinin eğitim, araştırma ve hizmet fonlarının birbirinden ayrılması 

ve denge tazminatı, BAP payı gibi hizmet ile ilgisi olmayan yüklerin ortadan 

kaldırılması, 

 Sürdürülebilirlik açısından, şehir hastanelerine özel yeni bir yönetim modeli ile 

birlikte insan kaynağının güçlendirilmesine yönelik projelerin geliştirilmesi, 

 Birinci basamak sağlık hizmetlerini hem vatandaşın hem de çalışanın gözünde cazip 

hale getirecek mekanizmaların belirlenmesi (ödül, katkı payı farklılaşması vs.), 

 Öncelikle pilot uygulamalar ve uygun şartlar sağlanarak sevk zinciri uygulamasına 

başlanması; ancak sevk zincirinin daha esnek modellerle ele alınarak katı bir sevk 

zinciri yerine günümüz toplumunun beklentileri doğrultusunda konunun 

değerlendirilmesi, örneğin; aile hekimi sevkiyle tedavi edici hizmetlere başvuran 

vatandaşlardan kullanıcı katkı payı alınmaması veya farklılaştırılması, 

 Antibiyotiklerin akılcı kullanımını sağlayacak çalışmaların güçlendirilmesi. 
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1. GİRİŞ

Türkiye’de 2003 yılında uygulanmaya başlanan Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın temel 

amacı; sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve hakkaniyete uygun bir şekilde organize edilmesi, 

finansmanının sağlanması ve sunulmasıdır. Programın temel ilkeleri ise; insan merkezlilik, 

sürdürülebilirlik, sürekli kalite gelişimi, katılımcılık, uzlaşmacılık, gönüllülük, güçler ayrılığı, 

desantralizasyon ve hizmette rekabet olarak belirlenmiştir. Bu ilkeler çerçevesinde oluşturulan 

temel bileşenler ise; planlayıcı ve denetleyici bir Sağlık Bakanlığı, herkesi tek çatı altında 

toplayan Genel Sağlık Sigortası, yaygın, erişimi kolay ve güler yüzlü sağlık hizmet sistemi, 

güçlendirilmiş temel sağlık hizmetleri ve aile hekimliği, etkili ve kademeli sevk zinciri, idari 

ve mali açıdan daha verimli yönetilen sağlık kurumları, bilgi ve beceri ile donanmış, yüksek 

motivasyonla çalışan sağlık insan gücü, sistemi destekleyecek eğitim ve bilim kurumları, 

nitelikli ve etkili sağlık hizmetleri için kalite ve akreditasyon, akılcı ilaç ve malzeme 

yönetiminde kurumsal yapılanma ve karar sürecinde etkili bilgiye erişimdir. Ardından 2007 

yılında bu bileşenlere; daha iyi bir gelecek için sağlığın geliştirilmesi ve sağlıklı hayat 

programları, tarafların harekete geçirilmesi ve sektörler arası işbirliği için çok yönlü sağlık 

sorumluluğu ve uluslararası alanda ülkenin gücünü artıracak sınır ötesi sağlık hizmetleri 

başlıkları da eklenmiştir. Bu bileşenler doğrultusunda Sağlık Bakanlığı halen çeşitli 

çalışmalar yürütmeye devam etmektedir. Tüm bu yapısal değişimler sağlık sisteminde sağlık 

hizmet kalitesinin artırılması yanında mali anlamda sürdürülebilirliğin de sağlanmasını 

gerekli kılmaktadır. Bu sebeple, 11. Kalkınma Planı çalışmaları kapsamında “Sağlık Hizmet 

Kalitesi ve Mali Sürdürebilirlik Özel İhtisas Komisyonu” kurgulanarak ilgili tarafların 

katılımı ile sağlık sisteminin daha etkin çalışması için yapılması gerekenlerin tespit edilmesi 

amaçlanmıştır. 

Sağlık Hizmet Kalitesi ve Mali Sürdürebilirlik Özel İhtisas Komisyonu’nda yer alan 

katılımcılar tarafından cevapları aranan bazı sorular şu şekildedir: 

 Sağlık insan gücü kendisinden beklenen kaliteli sağlık hizmetini üretmek konusunda

nicelik ve nitelik olarak yeterli midir?

 Performansa dayalı ek ödeme sisteminin sağlık hizmetlerinin kalitesi üzerindeki

muhtemel etkileri nelerdir?
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 Sağlık hizmetlerinde kalite nasıl ölçülmektedir? Kalitenin ölçülmesinde kullanılan 

verinin kalitesi nasıl artırılabilir? Sağlık bilgi sistemleri bu anlamda daha etkin 

kullanılabilir mi? 

 Hasta ve çalışan güvenliği sağlık hizmetlerinin kalitesini nasıl etkilemektedir? 

 Sağlık hizmeti sunan, finanse eden, sağlık politikaları geliştiren ve denetleyen 

kurumlar arasındaki koordinasyon eksikliği nitelikli hizmet üretmenin önünde bir 

engel midir? 

 Global bütçe uygulaması sağlık hizmetlerinin kalitesi üzerinde bir etkiye sahip midir 

ve finansal sürdürülebilirlik anlamında kendisinden beklenen faydaları sağlamış 

mıdır? 

 Ödeme kapsamına alınacak sağlık hizmetlerinin belirlenmesinde hangi kriterler 

kullanılabilir? 

 Geri ödeme kapsamına alınan sağlık hizmetlerinin geniş kapsamı sağlık 

harcamalarının artışı üzerinde olumsuz bir etkide bulunmakta mıdır? 

 Tamamlayıcı sağlık sigortasının daha etkin kullanımı daha kapsamlı hizmet talebi 

baskısını azaltmada kullanılabilir mi? 

 Koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik faaliyetler ve bu alandaki hizmetlerin kullanımı 

yeterli düzeyde midir? Bu alandaki yetersizlikler sağlık harcamalarının artışına ve 

sistemin sürdürülebilirliğinde problemlere neden olabilir mi? 

 İlaç ve tıbbi malzemelerin toplam sağlık harcamaları içerisindeki payının yüksek oluşu 

mali sürdürebilirliği olumsuz etkilemekte midir? Akılcı ilaç kullanımı konusunda 

atılan adımlar ve yürütülen politikalar bu konuda bir ilerleme sağlayabilmiş midir? 

 Sağlık alanında üretilen ve toplanan veriler yeterli düzeyde midir ve uluslararası 

karşılaştırmalar yapmaya uygun mudur? 

 Sağlık yatırımlarının Kamu Özel İşbirliği yöntemi ile gerçekleştirilmesi amacıyla 

yapılan yasal düzenlemeler sonrası başta büyük şehirlerde açılan ve açılması planlanan 

şehir hastanelerinin sağlık hizmetlerinin mali sürdürebilirliği üzerindeki muhtemel 

etkileri neler olacaktır? 

 Türkiye’de gelecekte öngörülen yaşlanan nüfus profili sağlık harcamalarını nasıl 

etkileyecektir? 
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 Üniversite hastanelerinin hizmet sunumunda yaşadıkları mali sürdürülebilirlik ve 

kalite çelişkisi nasıl çözülebilir? Üniversite hastanelerinin etkinliğinin artırılması için 

neler yapılmalıdır? 

Bu sorular kapsamında Sağlık Hizmet Kalitesi ve Mali Sürdürebilirlik Özel İhtisas 

Komisyonu çalışmalarını “Sağlık Hizmet Kalitesi” ve “Sağlık Hizmetlerinde Mali 

Sürdürülebilirlik” olmak üzere iki ana başlık ve alt komisyon şeklinde yürütmüştür. Bu 

raporda öncelikle komisyon çalışmalarına yol gösterici olması amacıyla Türkiye ve 

Dünya’daki mevcut durum ortaya koyulmaya çalışılmıştır.  
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2. MEVCUT DURUM ANALİZİ 

2.1. Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Tarihsel Gelişimi 

Bu bölümde Türkiye’de sağlık hizmetlerinin tarihsel gelişimi beş ana başlık halinde 

aşağıda açıklanmaktadır. 

2.1.1. 1920-1938 Dönemi 

Bu dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını takiben 2 Mayıs 1920 tarih ve 3 

sayılı Kanun ile Sağlık Bakanlığı kurulmuş ve ilk Sağlık Bakanı olarak Dr. Adnan Adıvar 

göreve getirilmiştir. Sağlık Bakanlığı bu dönemde, toplum sağlık statüsünün iyileştirilmesini 

üstlenerek sağlık hizmeti sunma ve politika üretme sorumluluklarına sahip bir kurum olarak 

faaliyet göstermeye başlamıştır (Sağlık Bakanlığı, 2012a; Tengilimoğlu vd., 2017). Dr. Adnan 

Adıvar göreve başladığı sırada ülkede yerleşmiş bir örgüt ve altyapı ya da o dönemin 

ihtiyaçlarını karşılayabilecek herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Söz konusu 

dönemde çoğunlukla, mevcut şartlar gereği I. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan 

sorunların çözülmesi ve gerekli yasal mevzuatların geliştirmesi üzerinde çalışmalar 

yürütülmüştür (Akdur, 2006; Sağlık Bakanlığı, 2012a).  

Dr. Adnan Adıvar’dan sonra 1921’de Dr. Refik Saydam göreve getirilmiş ve kısa süreli 

aralıklar dışında görevini 1937 yılına kadar sürdürmüştür. Saydam, Türkiye’de sağlık 

hizmetlerinin örgütlenmesi ve tüm yurda yayılması konusunda önemli başarılar göstermiştir. 

Hazırlamış olduğu sağlıkla ilgili ilk çalışma programında; idari ve hukuki çalışma, 

kurumsallaşma ve personel temini konularında çözümler üretilmesi planlanmıştır. Bu 

kapsamda; illerde Sağlık Müdürlükleri, ilçelerde Hükümet Tabiplikleri kurularak, sağlık 

örgütünün temel taşları oluşturulmuş ve hizmetlerin tüm yurda yayılması sağlanmıştır. Birinci 

basamağa ve koruyucu hizmetlere önem ve öncelik verilmiş ve bu hizmetler doğrudan 

merkezi hükümetçe üstlenilmiştir. Yataklı tedavi hizmetlerinin, yine kamu eliyle; ancak yerel 

idareler tarafından yürütülmesi politikası benimsenerek, bu alanda merkezi hükümet yol 

göstericilik rolü üstlenmiştir. Bu doğrultuda; bir yandan yerel idarelerin hastane açması teşvik 

edilirken öte yandan da bu idarelere örnek olmak üzere, Ankara, İstanbul, Sivas, Erzurum ve 

Diyarbakır gibi büyük illerde doğrudan bakanlığa bağlı “Numune Hastaneleri” açılmıştır. 

Hekim sayısını artırmak ve kamuda çalışmalarını özendirmek amacıyla, Yatılı Tıp Talebe 

Yurtları  kurulmuş  ve  tıp  fakültesi  mezunlarına  mecburi  hizmet uygulanmıştır. Hekim dışı 

sağlık personeli yetiştirmek üzere okullar açılmış kurslar düzenlenmiştir. Tüm sağlık 
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personelinin atama ve terfileri Sağlık Bakanlığı emrine alınarak, sağlık personelinin yönetimi 

tek elde ve merkezde toplanmıştır.  Koruyucu sağlık hizmetlerinde çalışan personele daha 

yüksek bir ücret rejimi uygulanarak, personelin hükümet tabiplikleri ve koruyucu hizmet 

birimlerinde çalışmaları çekici hale getirilmiştir (Akdur, 2006; Sağlık Bakanlığı, 2012a; 

Kökcü, 2014; Tengilimoğlu vd., 2017). 

Bu dönemde bazı değişikliklere uğramakla birlikte halen yürürlükte olan pek çok yasa 

çıkarılmıştır. Gerçekleştirilen düzenlemelerde temel amaç; savaş sonrası sorunların 

çözülmesi, sağlık personelinin nitelik ve nicelik açıdan desteklenmesi, merkezden köylere 

doğru bir yapılanmanın tesis edilmesi ve koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasıdır 

(Akdur, 2006; Özbay vd., 2007; Sağlık Bakanlığı, 2012a). 

2.1.2. 1938-1960 Dönemi 

Bu dönemdeki ilk önemli girişim; 1946-1950 yılları arasında bakanlık yapan, Dr. 

Behçet Uz tarafından hazırlanarak, 1946 yılında toplanan 9. Milli Tıp Kongresi’ne sunulan ve 

yürürlüğe sokulan "Birinci On Yıllık Milli Sağlık Planı"dır. Tüm sağlık hizmetlerini entegre 

etmeyi ve yurt çapına yaymayı amaçlayan bu planla, hizmetlerin tümü merkezi hükümet 

görev ve sorumluluğu haline getirilmiştir (Akdur, 2006).  

Bu plana göre; Türkiye’nin yedi sağlık bölgesine ayrılması ve her bölgeye bir tıp 

fakültesi kurularak hekim ve diğer sağlık personeli sayısının artırılması düşünülmüştür. Her 

40 köy için 10 yataklı bir sağlık merkezi kurularak tedavi edici hekimlikle koruyucu sağlık 

hizmetlerinin birlikte verilmesine ve bu merkezlere iki hekim, bir sağlık memuru, bir ebe ve 

bir ziyaretçi hemşire ile 10’ar köylük gruplarda çalışacak köy ebesi ve köy sağlık 

memurlarının atanmasına çalışılmıştır (Sağlık Bakanlığı, 2012a). Bu plan sonraki dönemlerde 

etkin olarak uygulanamamış ve her ilçeye bir sağlık merkezi inşa etme biçimine 

indirgenmiştir (Kökcü, 2014).  

Bu dönemde de çeşitli yasal düzenlemeler yapılmış ve uygulamalara geçilmiştir. İkinci 

Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan sıtma, suçiçeği, sifilis ve cüzzam ile mücadele etmek 

için “Olağandışı Sıtma Kontrolü Yasası” çıkarılmıştır. 1945’te Sosyal Sigortalar Kurumu’nun 

da temellerini atan İş Güvenliği Yasası çıkarılmıştır. Emekli Sandığı’nın kurulması ve sosyal 

sigorta kapsamının geliştirilmesi yönündeki çalışmalar da bu dönemde başlatılmıştır. İl Özel 

İdareleri ve yerel yetkililer tarafından sağlanan hastane hizmetleri Sağlık Bakanlığı’na 

devredilmiştir. Bölge bazlı kurumsal örgütlenmeler de bu dönemde gerçekleştirilmiştir. 
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Bölgesel Numune Hastaneleri, ana-çocuk sağlığı merkezleri, verem, ruh ve sinir hastalıkları 

hastaneleri de bu dönemde kurulmuştur (Özbay vd., 2007; Tengilimoğlu vd., 2017). 

2.1.3. 1961-1980 Dönemi 

1960 yılından sonra artık planlı dönem başlamış ve Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 

hazırlanmıştır. Bu planda sağlık yönetiminde temel amacın halkın sağlık düzeyini yükseltmek 

olduğu ve bu amacın gerçekleştirilebilmesi için de halk sağlığı hizmetlerine öncelik verilmesi 

gerektiği belirtilmiştir. Bu doğrultuda tedavi edici hizmetler, koruyucu hizmetlerin bir 

tamamlayıcısı olarak görülmüştür. Bu dönemde az sayıda nüfusun yararlanabildiği ve pahalı 

bir hizmet olan hastanecilik yerine evde veya ayakta tedavi sağlayan ve toplumun her 

kesimine yayılabilen bir sağlık örgütünün kurulması hedeflenmiştir. İlk kalkınma planında 

öngörülen hedefler doğrultusunda sağlık hizmetleri yeniden örgütlenmiş ve 5 Ocak 1961 

tarihinde 224 sayılı “Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun”  kabul edilmiş 

ve 1963 yılında da uygulanmaya başlanmıştır (Akdur, 1998). Bu kanunla birlikte yaygın, 

sürekli, entegre, kademeli ve il içinde bütünleşmiş bir yapı anlayışıyla sağlık evleri, sağlık 

ocakları, ilçe ve il hastaneleri şeklinde bir yapılanmaya gidilmiştir. Aynı zamanda dikey 

örgütlenmeler kısmen azaltılarak farklı niteliklere sahip sağlık hizmetleri veren yapılar sağlık 

ocakları bünyesinde entegre hale getirilmiştir (Sağlık Bakanlığı, 2012a). Bu kanunun temel 

amacı, sağlık hizmetlerinden faydalanmanın sosyal adalete uygun bir şekilde gerçekleşmesini 

sağlamak amacıyla tıp ve sağlık hizmetlerini belli bir program çerçevesinde sosyalleştirmektir 

(Tengilimoğlu vd., 2017).  

Uzun yıllar sağlık sektörünün gündeminde kalan genel sağlık sigortası kavramı da bu 

dönemde tartışılmaya başlanmıştır. 1967 yılında Genel Sağlık Sigortası için bir kanun taslağı 

hazırlanmış ancak Bakanlar Kurulu’na sevk edilememiştir. 1969 yılında hazırlanan İkinci Beş 

Yıllık Kalkınma Planı’nda Genel Sağlık Sigortası’nın kurulması tekrar öngörülmüştür. 1971 

yılına gelindiğinde Genel Sağlık Sigortası Kanun Taslağı, TBMM’ye gönderilmiş ancak 

kabul edilmemiştir. 1974 yılında ise taslak tekrar sunulmuş fakat görüşülmemiştir (Sağlık 

Bakanlığı, 2012a).  

Bu dönemde sağlık hizmetlerinin sosyalizasyonu ile ilgili uygulamalar öngörüldüğü gibi 

yaygınlaştırılamamış ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için yeni önlemler alınmasına 

ihtiyaç duyulmuştur.  Bu doğrultuda 1978 yılında 2162 sayılı “Sağlık Personelinin Tam Süre 

Çalışma Esaslarına Dair Kanun” çıkarılmıştır. Bu kanun ile Türkiye 16 bölgeye ayrılmış ve 
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sağlık personelinin geri kalmış bölgelerde görev yapmasını özendirici teşvikler sağlanmıştır. 

Aynı zamanda bu kanunla kamu personeli olan doktorların muayenehane açması yasaklanmış 

ve tam gün çalışanlara ek ödenekler de getirilmiştir. Ancak 1980 yılında “Sağlık Personelinin 

Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun” ile bu kanun yürürlükten kaldırılmış ve 

doktorlara tekrar muayenehane açma serbestliği getirilmiştir (Sağlık Bakanlığı, 2012a; 

Tengilimoğlu vd., 2017). 

2.1.4. 1980-2000 Dönemi 

1982 Anayasası ile sosyal güvenlik ve sağlık hakkına ilişkin düzenleme yapılmış ve bu 

düzenleme anayasada “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. Devlet, bu 

görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları 

denetleyerek yerine getirir. Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için 

kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir” şeklinde yer almıştır (Sağlık Bakanlığı, 2012a: 49). 

Anayasada tanımlanan bu görevler 1983 tarih ve 181 sayılı “Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile Sağlık Bakanlığı’na verilmiştir. 

Böylece özel veya kamuda herhangi bir kurum sağlıkla ilgili bir faaliyet göstereceğinde 

Sağlık Bakanlığı’nın kontrolünde olmaktadır (Sur, 1998). 1982 Anayasasında ayrıca sağlık 

hizmetlerinin kamunun yanı sıra özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından da verilebileceği 

açık bir şekilde ifade edilmiş ve buna bağlı olarak da 1990’dan itibaren özel sağlık kurum ve 

kuruluşlarının sayısında önemli bir artış görülmüştür (Kökcü, 2014). 

1987 yılına gelindiğinde sağlık finansmanının öneminin artmış olması genel sağlık 

sigortası konusunu yeniden gündeme getirmiş ancak konu ile ilgili yasal düzenlemeler 

tamamlanamamıştır (Tengilimoğlu vd., 2017). Bununla birlikte 1986 yılında BAĞ-KUR 

sigortalılarına ayrı sağlık yardımları yapılmaya başlanmasıyla sigortacılıkta 3 başlı bir yapı 

oluşmuştur. Yine 1987 yılında 3359 sayılı “Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu” çıkarılmış 

ancak bu kanunun uygulanmasına yönelik düzenlemeler yapılamadığı ve bazı maddeleri 

Anayasa Mahkemesi’nce iptal edildiği için bütünüyle uygulanamamıştır (Sağlık Bakanlığı, 

2012a). 

Bu dönemde sağlık hizmetlerinde kaynak kullanımı ve hizmet sunumunda yaşanan 

verimsizlikler sağlık sistemine yönelik kalıcı çözümler bulunması ihtiyacını ortaya 
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koymuştur. Bu kapsamda 1988 yılında Dünya Bankası uzmanları ile birlikte sağlık 

sektörünün finansman yapısı incelenerek 1990 yılında DPT tarafından “Sağlık Sektörü Master 

Plan Etüdü” yapılmıştır (Özdemir, 2001).  Bu çalışma bir anlamda sağlık reformlarının ele 

alındığı bir sürecin başlangıcını oluşturmuştur. 1992 ve 1993 yıllarında da Birinci ve İkinci 

Ulusal Sağlık Kongreleri yapılarak sağlık reformunun teorik temelini oluşturan çalışmalara 

hız verilmiştir (Sağlık Bakanlığı, 2012a). 1992 yılında 3816 sayılı “Ödeme Gücü Olmayan 

Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması 

Hakkında Kanun” çıkarılarak sosyal güvenlik kapsamına girmeyen ve düşük gelirli 

vatandaşlara yönelik yeşil kart uygulaması başlatılmıştır (Kökcü, 2014). 1993 yılında 

gerçekleştirilen İkinci Sağlık Kongresi’nde ulusal sağlık politikaları belirlenmiş ve sonrasında 

Yapısal Uyum Programı ile sağlık reformları bağlantılandırılmıştır. Bu kapsamda Hastane ve 

Sağlık İşletmeleri Temel Yasa Tasarısı ve Sağlık Finansmanı Kurumu Kuruluş ve İşleyiş 

Yasa Tasarısı Bakanlar Kurulu’na, Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri ve Aile Hekimliği 

Yasa Tasarı Taslağı da Başbakanlığa sunulmuş ancak görüşülememiştir. Sağlık reformları 

Yedinci ve Sekizinci Kalkınma Planı Temel Yapısal Projeleri içerisinde de yer almıştır 

(Tengilimoğlu vd., 2017).  

2.1.5. 2000’li Yıllar ve Sonrası 

Bu dönemde yaşanan gelişmelerin başında Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-

2005) gelmektedir. Bu planla ilgili olarak hazırlanan “Sağlık Hizmetlerinde Etkinlik Özel 

İhtisas Komisyonu Raporu”nda sağlık sektörüyle ilgili olarak bazı öncelikler belirlenmiştir. 

Bunlardan ilki; sağlık politikası düzeyinde Sağlık Bakanlığı’nın rol ve sorumluluklarının 

yeniden düzenlenmesidir. Bu öncelikle de bağlantılı olarak belirlenen diğer öncelik, sağlık 

hizmetlerinde çağdaş desantralizasyon ilkeleriyle uyumlu bir yeniden yapılanmaya 

gidilmesidir. Bir diğeri ise; sağlık sisteminin yapılanmasında devlet ve özel sektör arasındaki 

görev paylaşımının belirli esaslara bağlanmasıdır. Bu öncelik doğrultusunda; sosyal güvenlik 

kuruluşlarının aynı çatı altında toplanmaları ve tek bir teminat paketi içinde hizmet sunmaları; 

devletin sağlık sisteminin denetimine, araştırma geliştirme faaliyetlerine ve eğitime ağırlık 

vermesi ve planlama, koordinasyon ve denetim görevlerini üstlenmiş kuvvetli bir Sağlık 

Bakanlığı oluşturularak daha pahalı bir yatırım gerektiren hastanecilik işletmeciliğinin özel 

sektör ve vakıflar tarafından üstlenilebileceği önerilmiştir (DPT, 2001).  
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2002 yılına gelindiğinde ise yeni kurulan hükümetin “Acil Eylem Planı” nın bir parçası 

olarak Sağlıkta Dönüşüm Programı uygulamaya başlatılmıştır. Bu programın esas amacı; 

sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve hakkaniyete uygun bir şekilde organize edilmesi, 

finansmanının sağlanması ve sunulmasıdır. Programın temel ilkeleri; insan merkezlilik, 

sürdürülebilirlik, sürekli kalite gelişimi, katılımcılık, uzlaşmacılık, gönüllülük, güçler ayrılığı, 

desantralizasyon ve hizmette rekabet olarak belirlenmiştir. Bu ilkeler çerçevesinde oluşturulan 

temel bileşenler ise; planlayıcı ve denetleyici bir Sağlık Bakanlığı, herkesi tek çatı altında 

toplayan Genel Sağlık Sigortası, yaygın, erişimi kolay ve güler yüzlü sağlık hizmet sistemi, 

güçlendirilmiş temel sağlık hizmetleri ve aile hekimliği, etkili ve kademeli sevk zinciri, idari 

ve mali açıdan daha verimli yönetilen sağlık kurumları, bilgi ve beceri ile donanmış, yüksek 

motivasyonla çalışan sağlık insan gücü, sistemi destekleyecek eğitim ve bilim kurumları, 

nitelikli ve etkili sağlık hizmetleri için kalite ve akreditasyon, akılcı ilaç ve malzeme 

yönetiminde kurumsal yapılanma ve karar sürecinde etkili bilgiye erişim (sağlık bilgi 

sistemi)dir (Sağlık Bakanlığı, 2003). Daha sonra 2007 yılında bu bileşenlere; daha iyi bir 

gelecek için sağlığın geliştirilmesi ve sağlıklı hayat programları, tarafların harekete 

geçirilmesi ve sektörler arası işbirliği için çok yönlü sağlık sorumluluğu ve uluslararası alanda 

ülkenin gücünü artıracak sınır ötesi sağlık hizmetleri başlıkları da eklenmiştir (Sağlık 

Bakanlığı, 2008). Bu bileşenler doğrultusunda Sağlık Bakanlığı halen çeşitli çalışmalar 

yürütmeye devam etmektedir. 

Bu dönemde yaşanan bir diğer gelişme ise; 2007-2013 yıllarını kapsayan Dokuzuncu 

Kalkınma Planı’nda sağlık alanında; sağlık personeli sayısı, yatak sayısı ve kullanım oranları, 

bebek ölüm hızı, aşılama gibi göstergelerde yaşanan iyileşmelerde henüz istenen düzeye 

ulaşılamadığı, sağlık hizmetleri sunumunun bölgesel ve kent-kır düzeyindeki dengesizliğinin 

sürdüğü ve hastanelerin mali ve idari özerkliğe kavuşturulması ihtiyacının devam ettiği gibi 

gündem maddelerine yer verilmiş olmasıdır (Resmi Gazete, 2006).  

2014-2018 yıllarını kapsayan bir sonraki plan dönemi (Onuncu Kalkınma Planı) için 

hazırlanan Sağlık Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması ve Mali Sürdürülebilirlik Özel İhtisas 

Komisyon Raporu’nda ise; sağlık hizmetini sunan, finanse eden, düzenleyen ve denetleyen 

yapıların net bir şekilde ayrıştırılması, rol paylaşımının sağlanması, düzenleyici ve denetleyici 

rol için ilgili tarafların temsiliyetini sağlayan özerk bir üst kurul yapılanmasına gidilmesi ve 

bu kurulun kararlarının ilgili kurumlar için bağlayıcı olması; geri ödeme kapsamında olan 

işlem ve tedavi yöntemlerinin gözden geçirilmesi, geri ödeme kapsamına alınmasına karar 
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verilecek işlem ve tedavi yöntemleri için tıbbi ve ekonomik değerlendirme çalışmalarının 

yapılması ve bu çalışmaları yapmaktan sorumlu ulusal bir kurumun kurulması yönünde 

adımlar atılması ve koruyucu ve sağlığı geliştirmeye yönelik hizmetler konusunda diğer 

sektörlerle işbirliğini artırmaya yönelik önlemler alınması gerektiği gibi önemli önerilere yer 

verilmiştir (Kalkınma Bakanlığı, 2014). 

2.2. Demografik Göstergeler 

Bu bölümde Türkiye’nin önemli nüfus göstergeleri ve gelecekte bu göstergelerdeki 

muhtemel değişimler verilmektedir. 

Türkiye’nin nüfusu 2017 yılı itibariyle yaklaşık 80,8 milyondur ve nüfus artış hızı ise 

‰12,4 olarak tespit edilmiştir. TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tahminlerine göre, Türkiye 

nüfusunun 2023’de 83,9 milyon olması beklenmektedir. Toplam nüfus yanında nüfusun yaş 

gruplarına göre dağılımı daha büyük önem taşımaktadır. Türkiye’nin yakın geçmişe kadar 

yüksek doğurganlık hızı ve hızlı nüfus artışının bir sonucu olarak genç bir nüfus yapısına 

sahip olduğu söylenebilir. TUİK verilerine göre, 2017 yılı itibariyle, 15-64 yaş grubunda yer 

alan çalışma çağındaki nüfus, toplam nüfusun %67,9’unu oluşturmaktadır. Ayrıca nüfusun 

%23,6’sı 0-14 yaş grubunda ve %8,5’i ise 65 ve daha yukarı yaş grubunda bulunmaktadır. 

TUİK’in geleceğe ilişkin tahminleri incelendiğinde (bkz. Tablo 1) genç nüfus büyüklüğü çok 

fazla değişmezken, yaşlı nüfusun artacağı düşünülmektedir. 2000 yılında %5,7 olan 65 yaş 

üstü nüfus oranı, 2017 yılında %8,5’e (yaklaşık %50’lik bir artış ile) yükselmiştir ve 2023’de 

%10,2’ye, 2050’de %20,8’e ve 2075’de %27,7’ye ulaşacağı tahmin edilmektedir.  

Tablo 1: Yaş Gruplarına Göre Toplam Nüfus ve Gelecek Yıllara İlişkin Tahminler (%) 

Yaş 

Grubu 
2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2023 2050 2075 

0-14 29,8 25,6 25,3 24,9 24,6 24,3 24,0 23,7 23,6 21,2 15,7 14,6 

15-64 64,5 67,2 67,4 67,6 67,7 67,8 67,8 68,0 67,9 68,6 63,5 57,7 

65+ 5,7 7,2 7,3 7,5 7,7 8,0 8,2 8,3 8,5 10,2 20,8 27,7 

Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Kaynak: TUİK 2014a, 2017a, 2018a  
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TUİK tahminlerine göre, 2016 yılı itibariyle 2,10 olan toplam doğurganlık hızı 2023’de 

1,85’e düşecektir (bkz. Tablo 2). Bu değerin 2,1’in altına düşmesi, nüfusun kendini 

yenileyememesi anlamına gelmektedir. Tüm bu demografik değişimler bir arada ele 

alındığında, sağlık hizmetlerinden daha fazla yararlanan ve sağlık sigortasına da daha az 

katkıda bulunan yaşlı nüfusun artacağını işaret etmektedir. Bu değişen nüfus yapısının sağlık 

hizmetlerine olan talebi de önemli ölçüde etkileyeceği, sağlık sisteminin karşı karşıya 

kalacağı hastalık yükü ve dolayısıyla sağlık finansmanı üzerinde de önemli etkileri olacağı ve 

ilave yükler getirerek bir maliyet baskısı oluşturabileceği söylenebilir.  

Sağlık hizmetlerine olan talebin bir diğer önemli belirleyicisi olan kaba doğum hızı ve 

kaba ölüm hızında yaşanacak muhtemel gelişmeler de Tablo 2’de gösterilmektedir. Buna göre 

kaba doğum hızında bir düşüş görülmektedir ve bu düşüş eğiliminin gelecekte de devam 

edeceği öngörülmektedir. Kaba ölüm hızında ise hafif bir atış eğiliminin olduğu 

görülmektedir. 

Tablo 2: Genel Demografik Göstergeler ve Gelecek Yıllara İlişkin Tahminler 

Göstergeler 2002 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2023 

Toplam 

Doğurganlık Hızı 

(Kadın Başına) 

2,17 2,08 2,05 2,11 2,10 2,18 2,15 2,10 1,85 

Kaba Doğum 

Hızı (Binde) 
18,6 17,2 16,9 17,2 17,0 17,5 17,0 16,5 14,0 

Kaba Ölüm Hızı 

(Binde) 
7,3* 5,0 5,1 5,0 4,9 5,1 5,2 5,3 6,1 

Nüfus Artış Hızı 

(Binde) 
12,1 15,9 13,5 12,0 13,7 13,3 13,4 13,5 8,4 

Yıl Ortası Nüfus 

(‘000) 
66.003 73.142 74.224 75.176 76.055 76.903 77.738 78.559 83.894 

Kaynak: TUİK 2014b, 2017b, 2018b; SB, 2016 

2.3. Sağlık Statüsü 

Bir ülkenin sağlık statüsünün değerlendirilmesinde kullanılan en önemli ölçütler 

ortalama yaşam süresi, bebek ölüm hızı, 5 yaş altı çocuk ölüm hızı ve anne ölüm oranıdır. Bu 

bölümde Türkiye’nin ilgili göstergelerdeki durumu OECD (Organisation for Economic Co-

operation and Development) ortalamaları ile de kıyaslanarak verilecek ve ardından 

Türkiye’de sağlık sorunları ve ölüm nedenlerinin dağılımı incelenecektir.  

                                                           
* Kaba Ölüm Hızı’ nın 2002 yılı verisine ulaşılamadığından 2000 yılı verisi verilmiştir. 
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2.3.1. Ortalama Yaşam Süresi 

2016 yılı verilerine göre, OECD ülkelerinde ortalama yaşam süresi 80,5 yıl iken, 

Türkiye’de 78 yıldır  (bkz. Grafik 1). OECD ülkeleri arasında en yüksek yaşam süresine sahip 

ülke Japonya (83,9 yıl) ve en düşük yaşam süresine sahip ülke Letonya’dır (74,6 yıl). 

Türkiye’nin ortalama yaşam süresi bakımından hala OECD ortalamasının altında fakat 

oldukça yakınında olduğu söylenebilir. Türkiye 2002 yılında ortalama yaşam süresi 

bakımından OECD ortalamasının 4,9 yıl gerisinde iken, 2016 yılında bu fark 2,5 yıla 

düşmüştür. Pek çok OECD ülkesindeki gibi, Türkiye’de de kadınların ortalama yaşam süresi 

erkeklere göre daha yüksektir. 

Grafik 1: Yıllar İtibariyle Doğumda Beklenen Yaşam Süresi (Yıl)* 

Kaynak: SB 2015, 2017; OECD, 2017  

2.3.2. Bebek Ölümleri 

Türkiye’de bebek ölüm hızı 2002 yılında her 1000 canlı doğumda 31,5’den 2016’da 

7,3’e kadar gerilemiştir (bkz. Grafik 2). Bu rakam her ne kadar pek çok düşük gelirli ülkenin 

bebek ölüm oranından daha düşük seviyede olsa da, OECD ortalamasının yaklaşık 2 katı 

seviyesindedir. OECD ülkeleri sıralamasında Türkiye, bebek ölümleri konusunda 1000 canlı 

doğumda 12,5 oranına sahip Meksika’nın hemen önünde yer almaktadır. OECD ülkeleri 

içerisinde bebek ölüm hızının en düşük olduğu iki ülke Slovenya (binde 1,6), Finlandiya’dır 

(binde 1,7).  

                                                           
* OECD 2016 verisinde yeterli ülke bulunmadığı için son yıl olarak 2015 verisi kullanılmıştır. 
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Grafik 2: Yıllar İtibariyle Bebek Ölüm Hızı (1000 Canlı Doğumda)* 

Kaynak: SB 2012b, 2013, 2015, 2017; OECD, 2017  

Grafik 3’te Türkiye’de bebek ölüm hızının bölgelere göre farklılığı görülmektedir. Buna 

göre, Ortadoğu Anadolu (binde 11,1), Güneydoğu Anadolu (binde 11,1) ve Kuzeydoğu 

Anadolu’da (binde 10,5) bebek ölüm hızının Türkiye ortalamasının üstünde olduğu dikkat 

çekmektedir. 

Grafik 3: Bölgelere Göre Bebek Ölüm Hızı  (1000 Canlı Doğumda) 

Kaynak: SB, 2017 
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2.3.3.5 Yaş Altı Çocuk Ölümleri 

5 yaş altı çocuk ölüm hızı, çocuk sağlığı ve hizmetlerine ilişkin önemli bir göstergedir. 

Grafik 4’te görüldüğü gibi, Türkiye’de 2002 yılında binde 40 olan 5 yaş altı çocuk ölüm hızı 

2016 yılında binde 9,4’e düşmüştür. Türkiye binde 4,5 olan OECD ortalamasının hala 

gerisindedir ve binde 14,6 ölüm hızıyla OECD sıralamasının en sonunda yer alan 

Meksika’nın hemen önündedir. Ancak binde 2,1 ve 2,3 aralığında 5 yaş altı çocuk ölüm 

hızlarına sahip İzlanda, Slovenya ve Finlandiya gibi ülkelerin varlığı, Türkiye’nin hala alması 

gereken önlemlerin bulunduğuna işaret etmektedir. 

Grafik 4: Yıllar İtibariyle 5 Yaş Altı Çocuk Ölüm Hızı (1000 Canlı Doğumda) 

Kaynak: SB 2011, 2012b, 2014, 2017; The World Bank, 2017 

Türkiye’de 5 yaş altı ölüm hızının bölgeler arası karşılaştırması yapıldığında ise (bkz. 

Grafik 5), Ortadoğu Anadolu (binde 14), Güneydoğu Anadolu (binde 14,5) ve Kuzeydoğu 

Anadolu’da (binde 13,5) 5 yaş altı ölüm hızının binde 9,4 olan Türkiye ortalamasının 

üzerinde olduğu görülmektedir. Bu rakamlar Türkiye’de bölgeler arası farklılıkların önemini 

koruduğunu işaret etmektedir. 
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Grafik 5: Bölgelere Göre 5 Yaş Altı Çocuk Ölüm Hızı  (1000 Canlı Doğumda), 2016 

Kaynak: SB, 2017 

2.3.4. Anne Ölümleri 

Türkiye’de anne ölüm oranı 2002 yılında yüz binde 64’ten 2016 yılında yüz binde 

14,7’ye gerilemiştir. Ancak Türkiye anne ölüm oranı konusunda yüz binde 7 olan OECD 

ortalamasının halen gerisindedir ve OECD sıralamasının en sonunda yer alan Letonya (yüz 

binde 55,2) ve Meksika’nın (yüz binde 34,6) hemen önünde yer almaktadır. OECD verileri 

incelendiğinde; 2015 yılında Norveç, Lüksemburg, İzlanda, Estonya ve Danimarka’da hiçbir 

anne ölümünün gerçekleşmediği dikkat çekmektedir. 

Grafik 6: Yıllar İtibariyle Anne Ölüm Oranı (100 Bin Canlı Doğumda)* 

Kaynak: SB 2012b, 2013, 2015, 2017; OECD, 2017 

                                                           
* OECD 2016 verisinde yeterli ülke bulunmadığı için son yıl olarak 2015 verisi kullanılmıştır. 
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Grafik 7’de Türkiye’de anne ölümlerinin bölgelere göre karşılaştırılması verilmektedir. 

2015 yılında yüz bin canlı doğumda 19,8 anne ölüm oranı ile en dezavantajlı bölge 

konumunda olan Orta Anadolu’da, 2016 yılında yüz binde 13,4 ile Türkiye ortalamasının da 

altında bir anne ölüm oranı gerçekleşmiştir. Benzer bir düşüş Akdeniz bölgesinde de 

görülmektedir. Bu durum Sağlık Bakanlığı’nın dezavantajlı bölgelerde yürütmüş olduğu 

çalışmaların bir sonucu olabilir. Ancak ilginç bir şekilde, 2015 yılında Türkiye ortalamasının 

altında bir anne ölüm oranına sahip olan Ege, Kuzeydoğu Anadolu, Batı Karadeniz ve 

Ortadoğu Anadolu’da 2016 yılında Türkiye ortalamasının üzerinde anne ölüm oranlarının 

(sırasıyla yüz binde 24; 23,8; 15,0 ve 17,3) gerçekleşmesi dikkat çekicidir. 

Grafik 7: Bölgelere Göre Anne Ölüm Oranı  (100 Bin Canlı Doğumda), 2016 

Kaynak: SB, 2017 
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(%16,1) oluştururken, kadınlarda gebelik, doğum ve lohusalık (%21,6) oluşturmaktadır. Son 5 

yıl içerisinde Türkiye’de yaşanan sağlık sorunlarında önemli bir değişim görülmemektedir. 

Tablo 3: ICD 10 Ana Tanı Grubu ve Cinsiyete Göre Hastane Yatışlarının Dağılımı (%), 2016 

ICD-10 Ana Tanı Kodları 

 

Erkek Kadın Toplam 

Solunum Sistemi Hastalıkları 16,1 9,9 12,7 

Gebelik, Doğum ve Lohusalık - 21,6 11,9 

Sindirim Sistemi Hastalıkları 12,0 10,4 11,1 

Sağlık Hizmetleriyle Temas ve Sağlık Durumunu Etkileyen Faktörler 12,0 9.1 10,4 

Dolaşım Sistemi Hastalıkları 10,1 6,4 8,1 

Genitoüriner Sistem Hastalıkları 7,9 7,8 7,9 

Yaralanma, Zehirlenme ve Dış Nedenlerin Bazı Diğer Sonuçları 6,8 3,6 5,0 

Göz ve Adneks Hastalıkları 5,0 4,4 4,7 

Kas, İskelet Sistemi ve Bağ Dokusu Hastalıkları 3,7 4,9 4,3 

Neoplazmlar 4,6 3,6 4,1 

Semptomlar, Belirtiler ve Anormal Klinik ve Laboratuvar Bulguları, 

Başka Yerde Sınıflanmamış 
3,3 2,9 3,1 

Endokrin, Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları 2,5 3,6 3,1 

Deri ve Derialtı Dokunun Hastalıkları 3,6 2,1 2,8 

Bazı Enfeksiyöz ve Paraziter Hastalıklar 3,1 2,1 2,6 

Perinatal Dönemden Kaynaklanan Bazı Durumlar 2,7 1,8 2,2 

Kan ve Kan Yapıcı Organların Hastalıkları ve İmmün Sistemin Bazı 

Hastalıkları 
1,5 2,3 1,9 

Sinir Sistemi Hastalıkları 2,0 1,6 1,8 

Mental ve Davranışsal Bozukluklar 1,6 0,7 1,1 

Konjental Malformasyonlar, Deformasyonlar ve Kromozom 

Anomalileri 
0,9 0,4 0,7 

Kulak ve Mastoid Çıkıntı Hastalıkları 0,7 0,6 0,6 

Kaynak: SB, 2017 
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2.3.6. Ölüm Nedenleri 

Tablo 4’te Türkiye’de 2016 yılında gerçekleşen ölümlerin nedenlerine göre dağılımı 

görülmektedir. Buna göre, ilk üç ölüm nedeni (dolaşım sistemi hastalıkları, neoplazmalar ve 

solunum sistemi hastalıkları) toplam ölümlerin %71,4’ünden sorumludur. Dolaşım sistemi 

hastalıkları, sağlık sorunlarının en önemli beşinci nedeni iken (%8,1), toplam ölümlerin 

%39,84’üne neden olmaktadır. Her iki cinsiyet açısından da bakıldığında ölüm nedenlerinin 

dağılımında önemli bir farklılık göze çarpmamaktadır. 

Ölümlerin önemli bir kısmının bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklandığı 

söylenebilir. Türkiye’de 65 yaş üstü yaşlı nüfus oranının giderek artacağı da dikkate alınırsa, 

bulaşıcı olmayan hastalıklara yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi önem 

taşımaktadır. 

Tablo 4: ICD 10 Ana Tanı Gruplarına Göre Ölüm Nedenlerinin Dağılımı (%), 2016 

ICD-10 Ana Tanı Kodları Erkek Kadın Toplam 

Dolaşım Sistemi Hastalıkları 36,40 43,93 39,84 

Neoplazmlar 23,58 15,15 19,71 

Solunum Sistemi Hastalıkları 12,65 10,95 11,87 

Endokrin, Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları 3,90 6,25 4,97 

Sinir Sistemi ve Duyu Organları Hastalıkları 3,99 5,92 4,87 

Yaralanma, Zehirlenme ve Dış Nedenlerin Bazı Diğer Sonuçları 5,94 2,66 4,44 

Genitoüriner Sistem Hastalıkları 3,37 4,03 3,67 

Sindirim Sistemi Hastalıkları 2,36 2,57 2,46 

Bazı Enfeksiyöz ve Paraziter Hastalıklar 1,98 2,16 2,07 

Semptomlar, Belirtiler ve Anormal Klinik ve Laboratuvar Bulguları, Başka 

Yerde Sınıflanmamış 
1,96 2,08 2,02 

Perinatal Dönemden Kaynaklanan Bazı Durumlar 2,00 1,86 1,94 

Konjental Malformasyonlar, Deformasyonlar ve Kromozom Anomalileri 1,28 1,36 1,32 

Kan ve Kan Yapıcı Organların Hastalıkları ve İmmün Sistemin Bazı 

Hastalıkları 
0,26 0,32 0,29 

Kas, İskelet Sistemi ve Bağ Dokusu Hastalıkları 0,19 0,39 0,28 

Mental ve Davranışsal Bozukluklar 0,11 0,15 0,13 

Gebelik, Doğum ve Lohusalık - 0,15 0,07 

Deri ve Derialtı Dokunun Hastalıkları 0,03 0,08 0,05 

Kaynak: SB, 2017 
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2.4.  Sağlık İnsan Gücü 

Bu bölümde Türkiye’deki hekim, hemşire ve sağlık personeli sayılarının yıllar itibariyle 

dağılımı OECD ortalamaları ile karşılaştırılarak verilmektedir. Ayrıca hekim başına düşen 

hemşire sayısı ile yıllar itibariyle hekimlerin dengeli dağılım oranları da 

değerlendirilmektedir. 

 

Grafik 8: Yıllar İtibariyle Bin Kişiye Düşen Hekim Sayıları* 

Kaynak: SB, 2017; OECD, 2017 

Grafik 8’de Türkiye’de yıllar itibariyle bin kişiye düşen hekim sayıları OECD 

ortalamaları ile kıyaslanarak gösterilmiştir. Türkiye’de 2002 yılında bin kişiye düşen hekim 

sayısı 1,38 iken, 2016 yılında 1,81’e yükselmiştir. OECD ülkelerinde bin kişiye düşen hekim 

sayısı ortalaması 3,44’tür ve Türkiye 1,81 hekim ile OECD ülkeleri arasında en düşük hekim 

yoğunluğuna sahip ülkedir. 2015 yılı itibariyle OECD ülkeleri arasında en yüksek hekim 

yoğunluğu ise 5,13 ile Norveç’te görülmektedir. 

Grafik 9’da görüldüğü gibi, Türkiye’de 2002 yılında bin kişiye düşen hemşire sayısı 

1,71 iken, 2016 yılında bu sayı 2,57 olarak gerçekleşmiştir. OECD ülkeleri ile 

kıyaslandığında Türkiye’nin bin kişiye düşen hemşire sayısı ile en düşük seviyede olduğu 

görülmektedir. OECD ülkeleri arasında bu sayının en yüksek olduğu ülke Norveç’tir (bin 

kişiye 20,44). 

 

                                                           
* OECD 2016 verisinde yeterli ülke bulunmadığı için son yıl olarak 2015 verisi kullanılmıştır. 
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Grafik 9: Yıllar İtibariyle Bin Kişiye Düşen Hemşire Sayısı* 

Kaynak: SB, 2017; OECD, 2017 

Türkiye’de hekim açığını azaltmak amacıyla, 2007-2008 döneminde 5.253 olan tıp 

fakültesi kontenjanı, %132 artırılarak 2017-2018 döneminde 12.212’ye yükseltilmiştir. Aynı 

dönemde hemşire kontenjanı ise %146 artırılarak 5.824’ten 14.337’ye çıkarılmıştır. 

Türkiye’de hekim ve hemşire sayısı uluslararası karşılaştırmalara göre oldukça düşük olmakla 

birlikte, mevcut kontenjan artışlarıyla 10 yıl içerisinde OECD ortalamalarına yaklaşılabileceği 

düşünülmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2017).  

Hekim ve hemşire sayıları yanında diğer sağlık personelinin sayısı da sağlık hizmeti 

sunumunda önemli bir yere sahiptir. Türkiye’de bin kişiye düşen diğer sağlık personeli 

sayısının, OECD ülkeleri ile kıyaslandığında, OECD ortalamasına oldukça yakın olduğu ve 

Şili, Yunanistan, İspanya, Fransa, Slovenya, Letonya, İtalya, Kore, Macaristan ve 

Portekiz’den daha iyi durumda olduğu dikkat çekmektedir.  

                                                           
* OECD 2016 verisinde yeterli ülke bulunmadığı için son yıl olarak 2015 verisi kullanılmıştır. 
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Grafik 10: Yıllar İtibariyle Bin Kişiye Düşen Diğer Sağlık Personeli Sayısı** 

Kaynak: SB 2012b, 2017; OECD, 2017 

Türkiye’de yıllara göre hekim başına düşen hemşire sayılarına bakıldığında (bkz. Grafik 

11), 2002 yılında 1’in altında olan hekim başına düşen hemşire oranının, 2012 yılında 1’in 

üzerine çıktığı görülmektedir. 2016 yılı itibariyle Türkiye’de hekim başına düşen hemşire 

sayısı 1,06 olarak hesaplanmıştır; ancak bu oran 2,40 olan OECD ortalamasının ve Norveç 

(3,98), Lüksemburg (3,91) ve İrlanda (3,80) gibi pek çok OECD ülkesinin halen gerisindedir. 

Grafik 11: Yıllar İtibariyle Hekim Başına Düşen Hemşire Sayısı 

Kaynak: SB 2012b, 2017; OECD, 2017  

 

                                                           
** Türkiye’nin bin kişiye düşen diğer sağlık personeli sayıları, ilgili yıldaki diğer sağlık personeli sayısı nüfusa oranlanarak 

hesaplanmıştır. 
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Sağlık personelinin özellikle hekimlerin ülke genelinde bölgeler arasında dengeli 

dağılımı, Türkiye’de uzun yıllardır pek çok kalkınma planında gerçekleştirilmeye çalışılan 

önemli bir amaçtır. Grafik 12’de hekimlerin bölgeler arasındaki dengeli dağılım oranının (100 

bin kişiye düşen hekim sayıları bakımından en iyi ve en kötü durumdaki bölgelerin 

rakamlarının birbirine oranı), dolayısıyla dengeli dağılım sorununun, azalmakla birlikte 

devam ettiği ve önemini koruduğu görülmektedir. Gözlenen azalmanın Sağlık Bakanlığı’nın 

mecburi hizmet ve çeşitli teşviklerinin bir sonucu olduğu düşünülmektedir. 

Grafik 12: Yıllar İtibariyle Hekimlerin Dengeli Dağılım Oranı 

 

2.5. Sağlık Hizmetleri Sunumu Altyapısı 

Bu bölümde koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti veren kuruluşların sayısal olarak 

durumu ve bu kuruluşlarda kullanılan sağlık teknolojileri değerlendirilmektedir. 

2.5.1. Koruyucu Sağlık Hizmetleri 

2002-2016 yılları arasında Sağlık Bakanlığı’na bağlı birinci basamak sağlık 

kuruluşlarının sayısal durumu Tablo 5’te görülmektedir. 2016 yılı itibariyle Türkiye’de 7.636 

aile sağlığı merkezi, 24.428 aile hekimi ve 970 toplum sağlığı merkezi bulunmaktadır. 

Mevcut birinci basamak sağlık kuruluşları yanında Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim 

Merkezleri (KETEM) ve 112 Acil Yardım İstasyonları sayılarında önemli artışlar 

gerçekleşmiştir. Örneğin 2002 yılında 481 olan 112 Acil Yardım İstasyonu sayısı 2016 

yılında tam 5 kat artışla 2400 olmuştur. 
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Tablo 5: Yıllar İtibariyle Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarının Sayısı 

1.Basamak Sağlık 

Kuruluşu 

2002 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Sağlık Ocağı 5.055 - - - - - - - 

Aile Hekimliği Birimi - 20.185 20.216 20.811 21.175 21.384 21.696 24.428 

Aile Sağlığı Merkezi - 6.367 6.520 6.660 6.756 6.829 6.902 7.636 

Toplum Sağlığı Merkezi - 961 957 957 971 970 970 970 

Sağlık Evi 2.899 3.292 4.344 5.691 5.594 5.572 5.544 5.419 

AÇSAP Merkezi 298 192 183 189 183 182 182 181 

Verem Savaş Dispanseri 277 198 194 179 177 179 181 180 

KETEM 84 122 124 124 134 132 156 159 

112 Acil Yardım 

İstasyonu 

481 1.375 1.863 1.863 2.072 2.186 2.323 2.400 

Halk Sağlığı 

Laboratuvarları 

- - - - 83 83 83 83 

Kaynak: SB 2015, 2016, 2017 

Grafik 13’te görüldüğü gibi aile hekimi sayısının artışı sonucu aile hekimi başına düşen 

nüfus da gerilemiştir. Türkiye genelinde 2016 yılı itibariyle ortalama 3267 kişiye bir aile 

hekimi hizmet etmektedir. Aile hekimi başına nüfusun en düşük olduğu il Ardahan (2732 kişi) 

ve en yüksek olduğu il Hakkâri’dir (4185 kişi). Türkiye’de aile hekimi başına düşen nüfusun 

halen yüksek olduğu söylenebilir. Sağlık Bakanlığı’nın hedefi yıllar itibariyle bu sayıyı 

kademeli olarak azaltarak 2023 yılında 2.000 kişiye bir aile hekiminin hizmet etmesidir. Aile 

hekimi başına düşen nüfus İngiltere’de ortalama 1577 (HSCIC, 2015) ve Portekiz’de ortalama 

1500’dür (Barros vd., 2011). Hollanda’da aile hekimine bağlı nüfus 2250-2500 (Weel vd. 

2012) aralığında ve Amerika Birleşik Devletleri’nde ise 2000 hasta ve üzerindedir (Zwar, 

2010). Literatürde birinci basamakta çalışan bir hekime bağlı nüfusun ideal olarak 2500 

civarında olması gerektiği ifade edilmektedir (Raffoul vd., 2016). 
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Grafik 13: Yıllar İtibariyle Aile Hekimi Başına Düşen Nüfus 

Kaynak: SB 2012b, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 

2.5.2. Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri 

Türkiye’de 2016 yılı itibariyle toplam 1510 hastane bulunmaktadır. 2014 yılında 866 

olan Sağlık Bakanlığı hastane sayısı 2016’da 876 olmuştur ve Sağlık Bakanlığı en fazla 

hastaneye sahip kurumdur. Özel hastane sayısı da 2016 yılında 565’e yükselmiştir. Üniversite 

hastanelerinin sayısı ise 69’dur (bkz. Grafik 14).* 

Grafik 14: Yıllara ve Mülkiyete Göre Hastane Sayısı 

Kaynak: SB 2012b, 2016, 2017 

                                                           
* Bu başlık altında belirtilmesi gereken önemli bir konu şehir hastaneleridir. Sağlık Bakanlığı’nın TBMM Plan ve Bütçe 

Komisyonu 2018 yılı Bütçe Sunumuna göre, Sağlık Bakanlığı Kamu-Özel İşbirliği yöntemiyle başta büyük şehirlerde olmak 

üzere toplam 32 proje yürütmekte ve 42.199 yatak kapasitesine sahip hastane yapımı planlamaktadır. 2017 yılı itibariyle söz 

konusu projelerden toplamda 4074 yatak kapasiteli Yozgat, Isparta, Mersin ve Adana şehir hastaneleri hizmete açılmıştır. 

2018 yılı itibariyle açılması planlanan şehir hastaneleri ise, toplamda 7988 yatak kapasiteli Kayseri, Ankara-Bilkent, Manisa, 

Elazığ ve Eskişehir şehir hastaneleridir. 
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Grafik 15’te yer alan hastane yatak sayılarının kurumlara göre dağılımına bakıldığında, 

2016 yılında 217.771 olan toplam hastane yatağı sayısının %61’ine Sağlık Bakanlığı’nın 

sahip olduğu görülmektedir. Üniversiteler; hastanelerin %4,6’sına sahip olmasına karşın 

hastane yataklarının %17,4’üne sahiptir. Özel sektör ise, hastanelerin önemli bir bölümüne 

(%37,4) sahip olmasına karşın hastane yataklarının yalnızca %21,6’sına sahiptir. 

Grafik 15: Yıllara ve Mülkiyete Göre Hastane Yatağı Sayısı 

 

Kaynak: SB 2012b, 2016, 2017 

Bin kişiye düşen hastane yatağı açısından Türkiye’nin yıllar itibariyle durumu OECD 

ortalamaları ile de kıyaslanarak Grafik 16’da gösterilmiştir. Türkiye’de son 15 yılda bin 

kişiye düşen hasta yatağı sayısında önemli bir artış yaşanmamıştır ve 2016 yılı itibariyle 2,73 

olarak hesaplanmıştır. Ancak OECD ülkelerinde bin kişiye düşen hasta yatağı ortalaması 

4,80’dir. OECD ülkeleri arasında bin kişiye düşen en düşük hasta yatağı sayısı 1,52 ile 

Meksika’da ve en yüksek 13,7 ile Japonya’da görülmektedir.  
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Grafik 16: Yıllar İtibariyle Bin Kişiye Düşen Hastane Yatağı Sayısı* 

Kaynak: OECD, 2017; TUİK, 2017c 

Hasta yatağının sayı olarak fazlalığı yanında nitelik olarak iyileştirilmesi son yıllarda 

Sağlık Bakanlığı’nın politikaları arasındadır. Nitelikli yataklar; içinde tuvaleti, banyosu ile en 

fazla iki hasta yatağı olan ve televizyon, telefon, buzdolabı, yemek masası ve refakatçi 

koltuğu bulunan odalardaki yataklardır. Sağlık Bakanlığı Türkiye’deki toplam nitelikli yatak 

sayısının yaklaşık %55’ine sahiptir. Üniversite hastanelerinin yataklarının %61,6’sı ve özel 

hastane yataklarının ise %93,7’si nitelikli yatak kapsamında değerlendirilmektedir (bkz. 

Grafik 17). 

Grafik 17: Yıllar İtibariyle Nitelikli Yatakların Toplam Yataklar İçindeki Payı (%) 

Kaynak: SB 2016, 2017 

                                                           
* OECD 2016 verisinde yeterli ülke bulunmadığı için son yıl olarak 2015 verisi kullanılmıştır. 
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2.5.3. Sağlık Teknolojileri 

Sağlık teknolojilerinin alt yapısı değerlendirilirken sıklıkla bir milyon kişiye düşen MR 

cihazı sayısı ve bilgisayarlı tomografi sayısı göstergeleri kullanılmaktadır. Grafik 18’de yıllar 

itibariyle Türkiye’deki bir milyon kişiye düşen MR cihazı sayıları ve OECD ortalamaları 

karşılaştırılması görülmektedir. 2016 yılı itibariyle Türkiye’de bir milyon kişiye düşen MR 

cihazı sayısı 10,5 iken OECD ortalaması 15,1’dir. OECD ülkeleri içerisinde bir milyon kişiye 

düşen en fazla MR cihazı sayısı 39 ile ABD’de ve en düşük MR cihazı sayısı 2,3 ile 

Meksika’dadır. 

Grafik 18: Yıllar İtibariyle Bir Milyon Kişiye Düşen MR Cihazı Sayısı* 

Kaynak: SB 2012b, 2015, 2016, 2017; OECD, 2017 

Türkiye’de bir milyon kişiye düşen bilgisayarlı tomografi cihazı sayısı ise 14,4 iken 

OECD ortalaması 24’tür. OECD ülkeleri içerisinde Avustralya bir milyon kişiye 59,6 

bilgisayarlı tomografi sayısı ile en yüksek konumda iken, Macaristan ise 8,4 bilgisayarlı 

tomografi sayısı ile OECD sıralamasının sonunda yer almaktadır (bkz. Grafik 19). 

                                                           
* OECD 2016 verisinde yeterli ülke bulunmadığı için son yıl olarak 2015 verisi kullanılmıştır. 
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Grafik 19: Yıllar İtibariyle Bir Milyon Kişiye Düşen BT Cihazı Sayısı* 

Kaynak: SB 2012b, 2015, 2016, 2017; OECD, 2017 

2.6. Sağlık Hizmetleri Kullanımı 

Bu bölümde sağlık kurumlarının çalışmaları (sağlık kurumlarına müracaat sayıları, 

yatan hasta ve ameliyatların kurumlara dağılımı, sağlık teknolojilerinin kullanımı), sağlık 

kurumlarının verimlilik göstergeleri ile sağlık hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri 

değerlendirilmektedir. 

2.6.1. Sağlık Kurumlarının Çalışmaları 

Sağlık kurumlarının çalışmaları birinci basamak sağlık kuruluşları ve tedavi edici sağlık 

hizmeti sunan sağlık kuruluşlarının çalışmaları olmak üzere iki başlık altında incelenebilir. 

Tablo 6’da birinci basamak sağlık kuruluşlarına yapılan müracaat sayıları yıllar itibariyle 

gösterilmektedir. Aile hekimliği uygulamasının başladığı 2010 yılından bu yana aile 

hekimlerine müracaat sayısı %89 artarak 2016 yılında yaklaşık 206 milyon olarak 

gerçekleşmiştir.  
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Tablo 6: Yıllar İtibariyle Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarına Yapılan Müracaat Sayısı 

KURULUŞLAR 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 

Sağlık Ocağı 69.103.517 82.153.024 121.101.156 121.441.948 84.629.163 - - - 

Aile Hekimliği - - - 45.111.103 108.976.049 221.672.029 214.120.750 205.549.931 

AÇSAP Merkezi 2.980.481 4.162.022 4.593.339 5.841.810 2.497.352 630.583 660.056 525.011 

TSM’ler 

Tarafından 

Yapılan Diğer 

Muayeneler  

- - - - - 10.035.342 2.234.348 8.080.631 

Verem Savaş 

Dispanseri 

2.012.458 2.380.166 3.034.844 2.781.992 2.378.998 2.143.765 1.643.937 1.374.153 

Özel Poliklinikler 731.132 896.151 1.439.183 2.078.721 2.497.352 655.432 546.514 461.013 

TOPLAM 74.827.588 89.591.363 130.168.522 177.255.574 202.313.421 235.137.15 219.205.605 215.990.739 

Kaynak: SB 2012b, 2016, 2017 

Grafik 20’de yıllar itibariyle birinci basamak sağlık kuruluşları sevk hızları verilmiştir. 

2002 yılında yüz hastadan 22’si sevk edilirken, 2016 yılında yüz hastadan 0,3’ü diğer sağlık 

kuruşlarına sevk edilmiştir.  

Grafik 20: Yıllar İtibariyle Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Sevk Hızı (%) 

Kaynak: SB, 2017 

Birinci basamak sağlık kuruluşlarının çalışmalarının değerlendirilmesinde aşılar 

oldukça önemlidir. Tablo 7’de 2002 yılından günümüze Türkiye’deki aşılama oranları 

verilmiştir. Buna göre aşılama oranlarında ciddi artışlar olmuş ve aşılama oranları %100’lere 

yaklaşmıştır. 

22,0

18,2

13,2

10,2

6,4

2,4
1,3 1,0 0,4 0,7

2,1
3,0

0,3 0,3 0,3

0

3

6

9

12

15

18

21

24

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



30 
 
 

Tablo 7: Yıllara Göre Aşılama Oranları (%) 

Aşılar 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 

DaBT 1 82 86 92 97 98 97 97 96 

DaBT 2 80 85 89 96 98 97 96 97 

DaBT 3 78 85 90 96 97 97 96 98 

BCG 77 79 88 96 97 96 95 96 

HBV-3 72 77 82 92 96 97 95 98 

KKK 82 81 98 97 97 96 94 98 

KPA 3 - - - - 95 97 96 98 

Kaynak: SB 2012b, 2016, 2017 

Tedavi edici sağlık kuruluşlarının çalışmaları incelendiğinde, 2002 yılında 124 milyon 

olan hastanelere müracaat sayısının 2016 yılında 448 milyona çıktığı görülmektedir. 2016 

yılında hastanelere yapılan toplam 448 milyon müracaatın hastane mülkiyetlerine göre 

dağılımına bakıldığında, %76’sının Sağlık Bakanlığı hastanelerine, %15,9’unun özel 

hastanelere ve %8,1’inin ise üniversite hastanelerine yapıldığı görülmektedir. 2002 yılında 

%4,6 olan özel hastanelerin toplam müracaatlar içerisindeki payı 2016 yılında %15,9 olarak 

gerçekleşmiştir. 

Grafik 21: Yıllara ve Mülkiyete Göre Hastaneye Müracaat Dağılımı (%) 

Kaynak: SB 2012b, 2016, 2017 
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Türkiye’de kişi başına düşen hekime müracaat sayıları OECD ortalamaları ile 

karşılaştırılmalı olarak Grafik 22’de verilmiştir. Türkiye’de daha önce de belirtildiği gibi 

hekim yoğunluğu pek çok OECD ülkesi ile kıyaslandığında düşük olmasına karşın, kişi 

başına düşen hekime başvuru sayısı son 15 yıl içerisinde hızla artmıştır. 2016 yılı itibariyle 

Türkiye’de kişi başı hekime başvuru sayısı 8,6 olup 7,2 olan OECD ortalamasının da 

üzerindedir.  

Grafik 22: Yıllar İtibariyle Kişi Başına Düşen Hekime Müracaat Sayısı* 

Kaynak: SB 2012b, 2016, 2017; OECD, 2017 

Grafik 23’te 2002 yılından bu yana hizmet kapsamı farklı olan sağlık kurumlarına kişi 

başına düşen müracaat sayıları gösterilmiştir. 2002 yılında birinci basamak sağlık kuruşlarına 

başvuru sayısı 1,1 iken bu sayı 2016’a 2,7’ye yükselmiştir. Benzer şekilde ikinci ve üçüncü 

basamakta yer alan hastanelere başvurular da artmış ve 2002 yılında kişi başı 1,9 başvuru 

yapılırken bu sayı 2016’da 5,6’ya yükselmiştir. Özel tıp merkezleri ile ağız diş sağlığı 

merkezlerine olan başvurular da artmıştır.  

 

 

 

                                                           
* OECD 2016 verisinde yeterli ülke bulunmadığı için son yıl olarak 2015 verisi kullanılmıştır. 
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Grafik 23: Yıllara Göre Kişi Başına Düşen Sağlık Kuruluşlarına Müracaat Sayısı 

Kaynak: SB 2012b, 2017 

Türkiye’de hastanelere müracaatlarla birlikte yatan hasta sayılarında da artışlar 

gerçekleşmiştir. 2002 yılında hastanelerde yatan hasta sayısı 5,5 milyon iken 2016 yılında bu 

sayı 13,5 milyona çıkmıştır. 2016 yılında 13,5 milyon yatan hastanın hastane mülkiyetlerine 

göre dağılımı incelendiğinde (bkz. Grafik 24), %56,3’ünün Sağlık Bakanlığı hastanelerinden, 

%30’unun özel hastanelerden ve %13,7’sinin üniversite hastanelerinden hizmet aldığı 

görülmektedir.  

Grafik 24: Yıllara ve Mülkiyete Göre Yatan Hasta Dağılımı (%) 

Kaynak: SB 2012b, 2017  
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Türkiye’de yıllara ve mülkiyetlerine göre ameliyat sayılarının dağılımı Grafik 25’te 

görülmektedir. 2002 yılında 1,6 milyon olan ameliyat sayısı 2016 yılında 4,8 milyon olarak 

gerçekleşmiştir. 4,8 milyon ameliyatın mülkiyetlerine göre dağılımına bakıldığında ise, 

%51,8’inin Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, %31,5’inin özel hastanelerde ve %16,7’sinin ise 

üniversite hastanelerinde yapıldığı ortaya çıkmaktadır. Yıllar itibariyle toplam ameliyatlar 

içerisinde Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinin oranının azalırken, özel hastanelerin 

oranın arttığı görülmektedir. 

Grafik 25: Yıllara ve Mülkiyete Göre Ameliyat Dağılımı (%) 

Kaynak: SB 2012b, 2017 

Grafik 26’da Türkiye ve OECD ülkelerinin sezaryen doğumlarının tüm doğumlar 

içerisindeki oranları görülmektedir. Buna göre, Türkiye’de 2002 yılında tüm doğumların 

%21’i sezaryen yapılarak gerçekleştirilirken 2016 yılında bu oran %53,1’e ulaşmıştır. %26,4 

olan OECD ortalamasının üzerinde olan Türkiye’nin OECD ülkeleri içerisinde en yüksek 

sezaryenle doğum oranına sahip olduğu görülmektedir. Sezaryenle doğum oranının en düşük 

olduğu ülkeler Finlandiya (%15,5), Hollanda (%15,9) ve Norveç’tir (%16,1).  
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Grafik 26: Yıllar İtibariyle Sezaryen Doğumların Tüm Doğumlar İçindeki Payı (%)* 

Kaynak: SB 2012b, 2016, 2017; OECD, 2017 

Grafik 27 ve 28’de Türkiye’de yıllar itibariyle MR ve BT cihazlarının bin kişiye düşen 

görüntüleme sayıları verilmektedir. 2016 yılı verilerine göre, Türkiye’de MR cihazının bin 

kişiye düşen görüntüleme sayısı 157’dir ve OECD ortalamasından (63,6) oldukça yüksektir. 

Türkiye, OECD ülkeleri arasında bin kişiye düşen MR görüntüleme sayısı en fazla olan 

ülkedir. En az MR görüntüleme sayısına sahip olan ülke ise 28,4 ile Polonya’dır.  

Grafik 27: Yıllar İtibariyle MR Cihazının Bin Kişiye Düşen Görüntüleme Sayısı* 

Kaynak: SB 2010, 2011, 2013, 2015, 2017; OECD, 2017 

 

                                                           
* OECD 2016 verisinde yeterli ülke bulunmadığı için son yıl olarak 2015 verisi kullanılmıştır. 
* OECD 2016 verisinde yeterli ülke bulunmadığı için son yıl olarak 2015 verisi kullanılmıştır. 
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2016 yılında Türkiye’de BT cihazının bin kişiye düşen görüntüleme sayısı 187,5 iken 

OECD ortalaması 143,8’dir. BT cihazının bin kişiye düşen görüntüleme sayısının en fazla 

olduğu ülke 245,3 ile ABD; en düşük olduğu ülke 34,2 ile Finlandiya’dır.  

Grafik 28: Yıllar İtibariyle BT Cihazının Bin Kişiye Düşen Görüntüleme Sayısı* 

Kaynak: SB 2010, 2011, 2015, 2017; OECD, 2017 

2.6.2. Verimlilik Düzeyleri 

Tedavi edici sağlık kurumlarının verimlilik düzeyleri değerlendirilirken kullanılabilecek 

üç temel gösterge ortalama yatış süresi, yatak doluluk oranı ve yatak devir aralığıdır. 

Ortalama yatış süresi, genel olarak bir hastanın ortalama olarak kaç gün yattığını 

göstermektedir. 2016 yılı için Türkiye ortalaması 4 gün ve OECD ortalaması* ise 7,6 gündür. 

OECD ülkeleri içerisinde ortalama yatış süresinin en yüksek olduğu ülke 16,1 gün ile Kore ve 

en düşük olduğu ülke ise 3,6 ile Meksika’dır. Türkiye’nin nispeten kısa bir ortalama yatış 

süresine sahip olduğu söylenebilir.  

Grafik 29’da Türkiye’de mülkiyetlerine göre hastanelerin ortalama yatış süreleri 

görülmektedir. Buna göre, ortalama yatış süresinin en uzun olduğu hastaneler 5,7 gün ile 

üniversite hastaneleridir. Üniversite hastanelerini 4,4 gün ile Sağlık Bakanlığı hastaneleri ve 

2,6 gün ile özel hastaneler izlemektedir.  

 

                                                           
* OECD 2016 verisinde yeterli ülke bulunmadığı için 2015 verisi kullanılmıştır. 
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Grafik 29: Yıllara ve Mülkiyete Göre Ortalama Yatış Süresi (Gün) 

Kaynak: SB, 2017 

Grafik 30’da Türkiye’de hastanelerin mülkiyetlerine göre yatak doluluk oranları 

verilmiştir. Türkiye’de yatak doluluk oranı ortalaması 2016 yılı için %68,1’dir ve %75,7 olan 

OECD ortalamasının* altındadır. Yatak doluluk oranı en yüksek olan ülke %94,7 ile İrlanda; 

en düşük olan ülke ise %62,8 ile ABD’dir. Türkiye’de hastanelerin mülkiyetlerine göre yatak 

doluluk oranları incelendiğinde, üniversite hastanelerinde %76, Sağlık Bakanlığı 

hastanelerinde %68,7 ve özel hastanelerde %60,3’tür. 

Grafik 30: Yıllara ve Mülkiyete Göre Yatak Doluluk Oranı 

Kaynak: SB, 2017 
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Gün olarak yatak devir aralığı, bir hasta yatağının kaç gün boş kaldığını göstermekte ve 

bu aralığın mümkün olduğunca düşük olması istenmektedir. Türkiye’de yatak devir aralığı 

ortalaması 2016 yılında 1,9 gündür. 2016 yılı itibariyle Sağlık Bakanlığı, üniversite ve özel 

hastanelerde yatak devir aralığının birbirine oldukça yakın ve 1,7-2,0 aralığında olduğu 

görülmektedir.  

Grafik 31: Yıllara ve Mülkiyete Göre Yatak Devir Aralığı (Gün) 

Kaynak: SB, 2017 

2.6.3. Memnuniyet Düzeyi 
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eğilimi gösterdiği söylenebilir. 2003 yılında %39,5 olan sağlık hizmetlerinden memnuniyet 

düzeyi 2016 yılına gelindiğinde %75,4’e yükselmiştir.  
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Grafik 32: Yıllar İtibariyle Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi 

Kaynak: TUİK, 2017d 

2.7. Sağlık Harcamaları 

Bu bölümde Türkiye’deki kişi başına düşen toplam, kamu ve özel sağlık harcamaları ile 

cepten yapılan sağlık harcamaları; toplam sağlık harcamalarının GSYH içerisindeki payı, 

kamu sağlık harcamaları, cepten yapılan sağlık harcamaları ve ilaç ve tıbbi malzeme 

harcamalarının toplam sağlık harcamaları içerisindeki payı OECD ülkeleri ortalamaları da göz 

önünde bulundurularak değerlendirilecektir. 

2.7.1. Kişi Başı Sağlık Harcaması 

Grafik 33’te Türkiye’de ve OECD ülkelerinde satın alma gücü paritesi açısından kişi 

başına düşen sağlık harcamaları yıllar itibariyle verilmiştir. Türkiye’de 2002 yılında 481 $ 

olan kişi başına toplam sağlık harcaması 2016 yılında 1134 $ olarak gerçekleşmiştir. OECD 

ortalaması 4003 $ ve en yüksek kişi başına düşen sağlık harcamasına sahip olan ülke 9.892 $ 

ile Amerika Birleşik Devletleri’dir.  

Grafik 33: Yıllar İtibariyle Kişi Başına Düşen Toplam Sağlık Harcaması (SGP, ABD $) 

Kaynak: SB, 2017; OECD, 2017 
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Grafik 34’te ise, Türkiye’de yıllara göre kişi başı kamu ve özel sağlık harcamaları 

gösterilmiştir. 2016 yılı itibariyle kişi başı kamu sağlık harcamaları 891 $ ve kişi başı özel 

sağlık harcamaları ise 243 $ olarak gerçekleşmiştir. 

Grafik 34: Yıllar İtibariyle Kişi Başına Düşen Kamu ve Özel Sağlık Harcaması (SGP, ABD $) 

Kaynak: SB, 2017 

2.7.2. Sağlık Harcamalarının GSYH İçindeki Payı 

Türkiye’nin toplam sağlık harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki 

payı OECD ortalamaları ile de karşılaştırılarak Grafik 35’te gösterilmiştir. Türkiye’de bu oran 

2016 yılı itibariyle %4,6 olarak gerçekleşmiştir. OECD ortalaması ise %9’dur ve OECD 

ülkeleri içerisinde GSYH’sından sağlık sektörüne en büyük payı ayıran ülke ise %17,2 

oranıyla ABD’dir. 

Grafik 35: Yıllar İtibariyle Toplam Sağlık Harcamalarının GSYH İçindeki Payı (%)* 

Kaynak: TUİK, 2017e; OECD, 2017 

                                                           
* Türkiye’nin yıllar itibariyle toplam sağlık harcamalarının GSYH içerisindeki payı belirlenirken; 16.11.2017 tarihinde TUİK 

tarafından yayınlanan 1999-2016 yıllarına ilişkin verilerin yer aldığı Haber Bülteni/Sağlık Harcama İstatistikleri dikkate 

alınmıştır. Söz konusu bültende “Gayri safi yurtiçi hasıladaki güncellemeler nedeniyle, toplam sağlık harcamalarının 

GSYH’e oranı göstergesi 1999-2015 dönemi için revize edilmiştir.“ ibaresi yer almaktadır. 
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2.7.3. Kamu Sağlık Harcaması ve Cepten Sağlık Harcamaları 

Türkiye’de 2016 yılında kamu sağlık harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindeki 

payı %78,5’dir ve %72,5 olan OECD ortalamasından daha yüksek bir seviyededir. 

Türkiye’nin toplam sağlık harcamaları içerisindeki kamu payı pek çok OECD ülkesinden 

yüksektir. 2016 yılı için en yüksek paya sahip olan OECD ülkesi %85,2 oranıyla Norveç, en 

düşük paya sahip olan ülke ise %49,1 ile ABD’dir (bkz. Grafik 36). 

Grafik 36: Yıllar İtibariyle Kamu Sağlık Harcamalarının Toplam Sağlık Harcamaları İçindeki 

Payı (%) 

Kaynak: TUİK 2011, 2013, 2015, 2017e; OECD, 2017 

Grafik 37’de yıllara göre Türkiye’de ve OECD ülkelerinde cepten yapılan sağlık 

harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindeki yüzdesi görülmektedir. 2016 yılında 

Türkiye’de bu payın %16,3 olduğu görülmektedir ve OECD ortalaması olan %20,6’nın 

altındadır. 2015 yılı OECD verilerine göre, cepten yapılan sağlık harcaması payının en yüksek 

olduğu ülke %41,6 ile Letonya ve en düşük olduğu ülke %6,8 ile Fransa’dır. 
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Grafik 37: Yıllar İtibariyle Cepten Yapılan Sağlık Harcamalarının Toplam Sağlık Harcamaları 

İçindeki Payı (%) 

Kaynak: TUİK 2011, 2013, 2015, 2017e; OECD, 2017 

Türkiye’de yıllara göre cepten yapılan sağlık harcamalarının satın alma gücü paritesine 

göre ABD doları cinsinden miktarı, OECD ortalamaları ile karşılaştırılarak Grafik 38’de 

verilmiştir. Türkiye’de 2002 yılında 92 $ olan cepten yapılan sağlık harcaması 2016 yılında 

185 $’a yükselmiştir. 2015 yılı OECD ortalaması ise 690 $ seviyesindedir ve Türkiye 

ortalamasının yaklaşık 4 katıdır. OECD 2015 verilerine göre kişi başına düşen cepten sağlık 

harcaması tutarı en düşük ülke Türkiye iken en yüksek olan ülke İsviçre’dir (2.136 $). 

Grafik 38: Yıllar İtibariyle Kişi Başına Düşen Cepten Sağlık Harcaması Tutarı (SGP, ABD $)* 

Kaynak: SB, 2017; OECD, 2017 

                                                           
* OECD 2016 verisinde yeterli ülke bulunmadığı için 2015 verisi kullanılmıştır. 
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2.7.4. İlaç ve Tıbbi Malzeme Harcamaları 

Türkiye’de ilaç ve tıbbi malzeme harcamalarının toplam sağlık harcamaları içerisindeki 

payı Grafik 39’da görülebilir. OECD verilerine göre, Türkiye’de ilaç ve tıbbi malzeme 

harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindeki payı 2002 yılında %36,4’den 2015’de 

%26,7’ye gerilemiştir. Ancak hala %18,7 olan OECD ortalamasının oldukça üzerindedir. 

OECD ülkeleri içerisinde Slovakya %35,3 ile en yüksek ve %9 ile İsviçre en düşük paya 

sahiptir.  

Grafik 39: Yıllar İtibariyle İlaç ve Tıbbi Malzeme Harcamalarının Toplam Sağlık Harcamaları 

İçindeki Payı (%) 

Kaynak: OECD, 2017 
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3. PLAN DÖNEMİ PERSPEKTİFİ  

On Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmaları çerçevesinde oluşturulan Sağlık 

Hizmet Kalitesi ve Mali Sürdürülebilirlik Özel İhtisas Komisyonu 15-16 Aralık 2017 tarihleri 

arasında toplanmış ve Kalkınma Bakanlığı tarafından tayin edilen raportör tarafından Türk 

Sağlık Sistemi mevcut durumu hakkında hazırlanan rapor tartışılmıştır. Ardından, toplantıda 

komisyon üyelerinin iki grup altında çalışmalarını sürdürmeleri kararlaştırılmış olup, bu 

gruplar: 

1. Sağlık Hizmet Kalitesi Alt Komisyonu 

2. Sağlık Hizmetlerinde Mali Sürdürülebilirlik Alt Komisyonu olarak belirlenmiştir. 

İki ayrı grup tarafından yapılan çalışmalarda mevcut sorunlar ve bu sorunlara yönelik 

çözüm önerileri tartışılmıştır. Gruplar tarafından yürütülen tartışmalar, belirlenen ana 

başlıklar halinde raportör tarafından ara rapora dönüştürülmüştür. Ara rapor daha sonra 

katılımcılardan e-posta ile gelen öneriler doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. Düzenlenmiş 

olan ara rapor 18 Ocak 2018 tarihindeki “İkinci Aşama Özel İhtisas Komisyonu Çalışma 

Grubu Toplantısında” ve 26 Ocak 2018 tarihindeki ek toplantıda tüm katılımcıların 

tartışmasına açılmış ve bu tartışmalar neticesinde ara rapora nihai hali verilmiştir. Aşağıda iki 

ana başlık altında “Sağlık Hizmet Kalitesi” ve “Sağlık Hizmetlerinde Mali Sürdürülebilirlik” 

alt komisyonlarının hazırlamış oldukları raporlara yer verilmektedir. 

3.1. Sağlık Hizmet Kalitesi 

Sağlık Hizmet Kalitesi ve Mali Sürdürülebilirlik Özel İhtisas Komisyonu’nun iki 

çalışma grubundan biri olan Sağlık Hizmet Kalitesi Alt Komisyonu tarafından; sağlık insan 

gücünün niteliği, niceliği ve dağılımına ilişkin sorunlar, performansa dayalı ek ödeme 

sisteminin sağlık hizmetlerinin kalitesi üzerindeki etkileri, sağlık hizmetlerinde kalitenin 

ölçümü ve değerlendirilmesi, sağlık bilgi sistemlerinde veri kalitesi ve güvenilirliği, hasta ve 

çalışan güvenliği, Sağlık Uygulama Tebliği ve Global Bütçe uygulamalarının sağlık hizmeti 

kalitesine etkileri, sağlık hizmeti kalitesine yönelik ödüllendirici ve caydırıcı mekanizmalar, 

sağlık hizmet sunumunda kalite ve akreditasyon sistemi, sağlık okuryazarlığı ve sağlıklı 

kalma bilinci ve sağlık hizmetlerine erişilebilirlik konu başlıkları tartışılmıştır. Bu başlıklarla 

ilgili olarak çalışma grubunun belirlemiş olduğu sorun alanları ve bu sorun alanlarına ilişkin 

olarak üretmiş oldukları çözüm önerileri aşağıda yer almaktadır. 
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3.1.1. Sağlık İnsan Gücünün Niteliği, Niceliği ve Dağılımına İlişkin Sorunlar 

Sağlık insan gücünün niteliği, niceliği ve dağılımına ilişkin sorunların kök nedeninin 

kurumsallaşma eksikliği olduğu ve bu nedenle sağlık tesislerinde ortak veri ve kültür 

üretilemediği düşünülmektedir. Ayrıca; insan gücü planlamasında problemler yaşandığı, 

sağlık çalışanları için etkili kariyer planlanmasına ihtiyaç duyulduğu, üniversitelerin eğitim 

müfredatlarının güncel olmadığı, yeni meslek tanımlarında ve tüm (eski ve yeni) mesleklerin 

fonksiyon tanımlarında eksiklikler olduğu ve sağlık kuruluşlarında personel 

haraketliliğinin/devrinin oldukça yüksek olduğu ifade edilebilir. Ek olarak; hekim dışı sağlık 

meslek gruplarında 56 farklı disiplinin bulunduğu ve bu disiplinlere olan gerçek ihtiyacın 

tartışılması gerektiği düşünülmektedir. Bu sorun alanlarına ilişkin olarak şu çözüm önerileri 

sunulabilir: 

 Öncelikle Sağlık Bakanlığı’nın, genel müdürlüklerin, dairelerin ve il sağlık 

müdürlüklerinin tamamının kurumsal bir kültüre kavuşturulması, 

 Sağlık insan kaynağının nitelik ve niceliği konusunda gerçek ihtiyacın tespit edilmesi 

ve tespit edilen bu ihtiyaca göre uygun istihdam politikalarının geliştirilmesi, 

 Sağlık insan kaynağı planlamasının toplumun sağlık ihtiyaçlarına dayalı olarak 

yapılması, 

 Sağlık insan kaynağını nicelik olarak artırmaya yönelik çözümlerin insan kaynağını 

nitelik olarak olumsuz etkilemeyecek özellikte olmasına dikkat edilmesi,  

 Üniversitelerde yeni fakülte, bölüm ve programların açılmasında ve kontenjanların 

belirlenmesinde istihdam politikalarının dikkate alınması,  

 Üniversitelerde yeni fakülte, bölüm ve programların açılmasında uluslararası diploma 

denkliğini sağlayacak şekilde kriterlerin belirlenmesi, ayrıca uygulamalı bilimlerde 

yeterli uygulama ortamının sağlanması, sağlık meslek dallarında sürdürülebilir bir 

nitelik için taban puan uygulamasının tüm disiplinler için hayata geçirilmesi ve 

kontenjanların belirlenmesinde paydaşlar arasında işbirliği yapılması, 

 Toplumun değişen sağlık ihtiyaçları ve gelişen teknolojiye bağlı olarak eğitim 

müfredatlarının revize edilmesi, 

 Sağlık tesislerinde çalıştırılacak diğer hizmet sınıflarının/diğer meslek gruplarının 

(mühendislik gibi) çalışma alanlarının sorumluluk, fonksiyon, aktivite ve hedef olarak 

belirlenmesi. 
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3.1.2. Performansa Dayalı Ek Ödeme Sisteminin Sağlık Hizmetlerinin Kalitesi 

Üzerindeki Etkileri 

Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi’nin; sağlık hizmeti sunan kurumlarda teşhis ve 

tedavi işlem tercihlerinde gelir getirme özelliğinin etkili olmasına ve kişiler arası niteliksiz 

karşılaştırmaya ve rekabete neden olarak meslek içi ve disiplinler arası iş barışının 

bozulmasına yol açtığı ifade edilebilir. Ayrıca söz konusu sistemde; klinik kalite ölçülmediği 

için işlemlerin sonuçlarının sorgulanamaması, bazı kolay işlemlerin bazı zor işlemlerle eşit 

puan alıyor olması ve tedavi edici sağlık hizmeti sunumu yapan gruplar tarafından sunulan 

bazı koruyucu hizmetlerin performansa olan etkisinin az olması da sorun alanı olarak 

görülmektedir.  

Performansa dayalı ek ödeme sistemi nedeniyle, sağlık hizmeti sunan kurumlarda işlem 

kayıtları performansa göre revize edildiğinden ve bu durumun ölçme ve değerlendirmeyi de 

olumsuz etkilediği düşünülmektedir. Sistemin ayrıca, sağlık personelini kısa sürede işlem 

yapmaya zorlayarak hem tıbbi uygulama hataları (malpraktis) artışına yol açtığı hem de hasta 

ile hekim arasındaki güven ilişkisini zedeleyerek etik problemlere neden olduğu 

görülmektedir. Performansa dayalı ek ödeme sisteminin, esas amacının dışında sağlık 

personelinin özlük hakları için kullanılıyor olması ve gelecek/yetişecek hekim ve sağlık 

personelinin uzmanlık dallarındaki seçimlerini yakından etkilemesi de sorun alanı olarak 

düşünülebilir. Yaşanan bütün sıkıntıların kök nedeninin ise, Hizmet Başına Ödeme Yöntemi 

olduğu ifade edilebilir.  

Belirlenen bu sorun alanlarına yönelik olarak getirilen çözüm önerileri ise aşağıdaki 

gibidir: 

 Klinik rehberlere uyumun yaygınlaştırılması ve bu amaçla; klinik rehberlerin 

hazırlanma sürecine hekimlerin katılımının artırılması, rehberlere erişimi artıracak 

bilgi sistemlerinin oluşturulması, performansa dayalı ek ödemelerle rehberlere 

uyumun geliştirilmesi, klinik rehberlere uyumun ölçümü için klinik kalite 

göstergelerinin daha fazla kullanılması, gösterge sonuçlarıyla ilgili olarak hekimlere 

geri bildirimde bulunulması ve bu sonuçların bütün taraflarla paylaşılması, 

 Klinik çıktıları ölçecek sistemin iyileştirilmesi ve bu amaçla yeni klinik kalite 

göstergelerinin oluşturulması ve takibinin yapılması,  
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 Tüketilen kaynak miktarı, kaynağa sahip olma maliyeti, işlem süresi, işlemin riski ve 

tekrarlanma ihtimali gibi birçok değişken açısından iş yükü analizlerinin yapılması, 

 Ücretlendirme sistemi ile veri kayıt sisteminin ayrıştırılması, kaynakların ve olguların 

aynı yerde olduğu bir bilişim sisteminin geliştirilmesi, 

 TİG (Teşhis İlişkili Gruplar) sistemine geçilmesi, 

 Değer bazlı geri ödeme sistemini de dikkate alarak tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak 

şekilde kaliteyi, emeği ve hakkaniyeti ölçen bir ödeme sisteminin geliştirilmesi,  

 Sağlık çalışanlarının özlük haklarını belirleyen sistemin ve hak ediş belirleme 

sisteminin revize edilmesi ve maaş ile ek ödeme dengesinin maaş lehine iyileştirilmesi 

gerekliliği, 

 Üniversiteler dâhil tüm sağlık personelinin döner sermaye ek ödemelerinin tamamının 

prime esas kazanca dâhil edilmesinin sağlanması. 

3.1.3. Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Ölçümü ve Değerlendirilmesi 

Sağlık hizmetlerinde kalitenin ölçümü ve değerlendirilmesiyle ilgili olarak belirlenmiş 

olan sorun alanları şu şekildedir: 

 Kalitenin ölçümü ve değerlendirilmesinde kullanılan göstergelerin tanımlarında 

farklılıklar ve farklı anlam yüklemeler söz konusudur. Bu durum veriyi giren kişilerin 

eğitim eksikliğinden kaynaklanabileceği gibi, farklı veri tabanlarında veri tanımlarının 

farklı yapılmasından kaynaklanan standardizasyon sorunu nedeniyle de ortaya 

çıkabilmektedir. Söz konusu bu farklılıklar aynı gösterge için farklı istatistiklere neden 

olabilmektedir. 

 Veri tabanı bütüncül yapıda değil, parçalı yapıdadır. Kapsam eksikliği olarak da 

adlandırılabilecek bu sorun bilginin bütününün görülememesine, bir diğer ifadeyle 

bütüncül bir yaklaşımın sergilenememesine neden olmaktadır. 

 Kişilerin beyanına dayalı veri girişi olabilmekte ve bu durum verilerin güvenilirliğini 

olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Özellikle SUT (Sağlık Uygulama Tebliği)’a 

uygun veri girişi yapılmaya çalışılması verilerin güvenilirliğini düşürmektedir. 

 Kalite denetimini yapan değerlendiriciler nicelik bakımdan yeterli değildir. 

 Farklı kurumlarca benzer kalite/verimlilik/akreditasyon denetim ya da 

değerlendirmelerinin yapılması kurumların motivasyonunu ve kalite kültürünü 

olumsuz etkilemektedir. 
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 Denetçi/Değerlendirici/Gözlemci vb. ekiplerin harmonizasyonunun olmadığı 

görülmektedir. 

Bu sorunları çözebilmek adına belirlenen çözümler ise şu şekilde sıralanabilir: 

 Sağlık hizmet sunucularının rol, fonksiyon ve hizmet standartlarının belirlenmesi, 

 Gösterge tanımlarının standartlaştırılmasının tamamlanması, 

 Veri setlerindeki eksikliklerin giderilmesi ve veri setlerinin iyileştirilmesi, 

 Süreç ve çıktı ölçümlerinin yapılması, süreci ve sonucu ölçen sistemlerin 

tanımlanması, bu sistemlerin değerlendirilmesi ve bunlara ilişkin politikaların 

geliştirilmesi, 

 Veri girişi yapan kişilerin eğitilmesinin sağlanması, 

 SUT sisteminden kaynaklı veri girişi problemlerinin çözülmesi,  

 Ortak standartların yeniden değerlendirilmesini engelleyecek bütünleşik bir sistemin 

tasarlanması, 

 Kurumların uyguladıkları denetim sistemlerinin denetçi ekip üyeleri tarafından aynı 

bakış açısıyla yorumlanmasının sağlanması ve denetçi ekiplerinin, takım çalışmasına 

uygun belirlenmesi ya da takım çalışmasına uygun olacak şekilde eğitim desteğinin 

sağlanması, 

 Sağlık kurumlarının denetimlerinde mekân bazlı, fiziki ölçüler üzerinden olan 

denetimlerin yerine kuruluşların faaliyet geçmesi ile birlikte fonksiyon bazında ve 

ürün değer temelli olarak yapılması,  

 Sağlıkta kalite standartlarının revize edilerek sağlık hizmet sunumu için zorunlu asgari 

standartlar olarak belirlenmesi, 

 Sağlık kurumlarından gönüllülük esasına dayalı ulusal akreditasyon programlarının 

desteklenmesi, 

 Belirlenecek bir yol haritası ile yakın bir gelecekte akreditasyon belgesinin tüm sağlık 

hizmet sunucuları için zorunlu olmasa da teşvik edici hale getirilmesi, 

 Sağlık turizmi ve mükemmeliyet merkezleri için aday olan sağlık kurumlarında ulusal 

akreditasyon sertifikasyonunun ön şart olarak araması. 
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3.1.4. Sağlık Bilgi Sistemleri: Veri Kalitesi ve Güvenilirliği 

Sağlık bilgi sistemleriyle ilişkili olarak; sahadan gelen bütün veri taleplerinin veri setine 

dönüştürüldüğü ve bu taleplerin belirli hedeflere yönelik olmadıkları, mükerrer veri toplama 

ve veri gönderimiyle karşı karşıya kalındığı ve sağlık hizmet sunucularına yönelik çok yoğun 

veri gönderim taleplerinin olduğu görülmektedir. Ayrıca birbirinden bağımsız ve birbiriyle 

entegre olmayan çok sayıda bilgi sistemi varlığından, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık 

Bakanlığı arasında veri toplama konusunda yetki çatışması ve karmaşası olduğundan, mevcut 

veri sistemlerinden etkin karar destek sistemlerinin oluşturulamadığından ve veriler sistemlere 

geri ödeme amaçlı olarak girildiği için doğruluğunun ve kalitesinin oldukça düşük 

olduğundan da bahsedilebilir. Sağlık bilgi sistemiyle ilgili bu sorunların çözümü için getirilen 

öneriler aşağıdaki gibidir: 

 Veri toplamaya ilişkin taleplerin öncelikle klinik kalite olmak üzere belirli hedeflere 

yönelik olması, 

 Veri toplama yetkilerine ilişkin kural koyucu üst yönetici kurul veya kuruluşun 

oluşturulması, 

 Sağlık Bakanlığı ve SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) arasında veri toplama konusunda 

koordinasyonun geliştirilmesi ve veri yetkilerine ilişkin çatışmanın giderilmesi, 

 Kaynakları ve faaliyetleri sahada gerçekleştiği haliyle yansıtan, bir başka ifadeyle 

gerçek ortamı birebir yansıtan bilişim sistemlerinin oluşturulması, 

 Geri ödeme sisteminden kaynaklı olanlar öncelikli olmak üzere veri girişi 

problemlerinin çözülmesi (SUT temelli geri ödeme modelinin daha kapsamlı ve 

karmaşık hale getirilmesi yerine, TİG modeline geçişinin hızlandırılması suretiyle, 

hastanenin hizmet sunumuna ve sadece verdiği hizmeti beyan etmeye odaklanmasının 

sağlanması), 

 Süreç, sorumluluklar ve entegrasyon sağlayacak şekilde veri yönetişim modelinin 

kurgulanması, 

 Uluslararası aynı zamanda farklı dönemlerde karşılaştırmaya olanak tanıyacak şekilde 

tutarlı ve güncel verilerin üretilmesi için gerekli önlemlerin alınması, 

 Kişisel sağlık verilerinin mahremiyetinin sağlanmasının önemini vurgulamakla birlikte 

bu verilerin anonim hale getirilerek bilimsel çalışmaların yapılmasının sağlanması. 
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3.1.5. Hasta ve Çalışan Güvenliği 

Hasta ve çalışan güvenliği başlığı altında belirlenmiş olan sorun alanları şu şekildedir: 

 Ana sorun kurumsallaşma eksikliğidir. 

 Hasta-sağlık çalışanı-geri ödeyici arasında beklenti farklılıkları (beklenti çatışması) 

bulunmaktadır. 

 Hizmet başına ödeme yöntemi bazı durumlarda gereksiz işlem yapılmasına neden 

olarak hasta güvenliğini olumsuz yönde etkilemektedir.  

 Hastaların alması gereken hizmeti zamanında alamaması sorunu az olmakla birlikte 

hala gündemdedir. 

 Hasta güvenliğini ölçen göstergeler ve sistemler bulunmakta, ancak yeterli 

kullanılmamaktadır. 

 Hasta ve sağlık çalışanlarının değişen rolleri ve beklentileri birbirine uymamaktadır. 

 Alınan önlemlere rağmen sağlık çalışanına yönelik şiddet devam etmektedir. 

 Hekim hastasına gerekli tedavi-muayene süresini ayıramamakta, bu durum da hekim-

hasta ilişkisini ve tedavi prognozunu olumsuz etkilemektedir. 

Bu sorunlarla ilişkili olarak belirlenen çözüm önerileri şöyledir: 

 Sağlık kuruluşlarındaki elektronik ve karar destek sistemlerinin geliştirilmesi ve 

yaygınlaştırılması, 

 Hasta güvenliğini ve yanlış tıbbi uygulamaları ölçen sistemlerin kullanılmasının teşvik 

edilmesi ve sistemlerin iyileştirilmesi, 

 Sağlık kuruluşlarında, sağlıkta kalite standartlarının hasta ve çalışan güvenliğinin 

sağlanması amacıyla uygulama düzeylerinin belirlenmesi ve gerekli teşvik ve 

yaptırımların uygulanması,  

 Bütün sağlık personelinin eğitim kalitelerinin artırılması ve her personelin ilgili 

mevzuatı gereği kendi eğitim alanında çalıştırılması,  

 Bölümlere ve mesleklere göre risk analizlerinin yapılıp takip edilmesi, 

 Tanımlanmış olan muayene sayılarının uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi, 

 Hastaların sağlık kuruluşlarındaki bakım ve tedavi sürecinde hasta yakınlarının 

rolünün sosyal destek olduğu göz önünde bulundurularak tedavi ve bakım sürecine 

aktif katılmamaları yönünde önlemler alınması,  
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 Sağlık hizmet sunucularında refakatçi ihtiyacını asgariye indirecek şekilde hasta 

bakımına yardımcı kalifiye personel teminine ilişkin tedbirlerin alınması, 

 Tüm sağlık meslek gruplarına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddeti önlemeye ve alınan 

önlemleri izlemeye ilişkin bir kurul oluşturularak eylem planı yapılması. 

3.1.6. Sağlık Uygulama Tebliği ve Global Bütçe Uygulamalarının Sağlık Hizmeti 

Kalitesine Etkileri 

Bu başlık; hizmet başına ödeme yöntemi ile global bütçenin sağlık hizmeti kalitesine 

etkileri ve SUT’un sağlık hizmeti kalitesine etkileri olarak iki alt başlık şeklinde 

incelenmiştir. Hizmet başına ödeme yöntemi ile global bütçenin sağlık hizmeti kalitesine 

etkileri tartışılırken, daha önce Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi için tespit edilen 

sıkıntıların bu alt başlık için de geçerli olduğu söylenebilir. Ek olarak, hizmet başına ödeme 

yönteminde hastanedeki uygulamalarla ve bunların kayda alınmasıyla ayrıntılı hesap 

planlarındaki faaliyet tabanlı bütçe kodlarının birbirini tutmadığı düşünülmektedir. Global 

bütçenin ise, sadece tasarruf ve eylem planları oluşturma mekanizmalarını artırdığı ancak 

hizmet sunucusunu kontrol etme mekanizmasının çalışmadığı ifade edilebilir.  

SUT’un sağlık hizmeti kalitesine etkileri bağlamında ise; SUT’un dilinin anlaşılabilir 

olmadığı, değişkenlik yaratarak uygulanabilirliği olumsuz yönde etkilediği, getirmiş olduğu 

sınırlamaların disiplinsel bozukluklar yaratarak hasta ile hekim arasındaki ilişkiyi kötü yönde 

etkilediği, Medula ile entegrasyonu yetersiz olduğu için hizmet kalitesini olumsuz yönde 

etkilediği ifade edilebilir. Öte yandan, hekimlerin hastanın teşhis ve tedavisine ilişkin olarak 

sahip oldukları standartlar ile SUT’un ödeme standartlarının farklılık gösterdiği ve ayrıca 

SUT ile Sağlık Bakanlığı’nın istediği bilgilerin ya da standartların farklı olduğu ileri 

sürülebilir. Diğer taraftan eczaneler açısından bakıldığında ise; son fatura merci konumunda 

oldukları için ortaya çıkabilecek kapanış problemlerinin kendilerine yansıdığı ve dolayısıyla 

eşit sorumluluk paylaşımının olmadığı görülmektedir.  

Hizmet başına ödeme yöntemi, global bütçe ve SUT ile ilgili olarak belirlenen sorun 

alanlarına yönelik getirilen çözüm önerileri ise aşağıdaki gibidir: 

 Ödeme mekanizmalarının revize edilmesi ve acilen TİG sistemine geçilmesinin 

önündeki engellerin kaldırılması, 

 Kalite, performans ve hedef bazlı ödeme sistemine geçilmesi, karma bir modelin 

Türkiye için oluşturulması, 
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 Hastanelerdeki uygulama ve girişimlerle ve bunların kayıt altına alınması ile ayrıntılı 

hesap planındaki faaliyet tabanlı bütçe kodlarının eşleştirilmesi (Faaliyet Tabanlı 

Muhasebe Sistemi’ne geçilmesi) 

 Hastane otomasyon sistemlerinin de faaliyet ve kaynak yönetimi tabanlı standardize 

edilmesi, 

 TİG’in ayaktan hasta tedavisine yönelik olarak revize edilmesi,  

 TİG’in kişilerin işlem ve uygulamalardan dolayı alacağı ödemeler için de başvurulan 

bir sistem olarak kullanılması ve bu kapsamda kişilere yapılacak performans bazlı 

ödeme cetvellerinin geliştirilmesi, 

 TİG’in olgunlaştırılmasının Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmesi ve farklı 

kriterlerle sürekli güncelliğinin sağlanması, 

 Global Bütçe dağıtımında akredite olan kurumlara teşvik yapılması, 

 Sağlık hizmet sunucularında test sonuçlarının klinik yararlılığını artırmak ve artan test 

maliyetlerini düşürmek amacı ile tıbbi laboratuvarlardan gereksiz istenen test sayısını 

azaltmak için Akılcı Test Algoritmalarının geliştirilmesi. 

3.1.7. Sağlık Hizmet Kalitesine Yönelik Ödüllendirici ve Caydırıcı Mekanizmalar 

Bu başlık altında belirlenen esas sorun alanı, kişiler için kullanılan ödeme 

mekanizmasının cezalandırma yönünün ağırlıkta olmasıdır. Bu sorun doğrultusunda 

geliştirilen çözüm önerileri ise şu şekildedir: 

 Mekanizma olarak sürekli mesleki gelişim eğitiminin kullanılması hususunda ulusal 

uygulama planlarının geliştirilmesi (Alınan meslek içi eğitimlerinin özlük haklarına 

etkisine yönelik puanlama sisteminin geliştirilmesi), 

 Bütün iş akışlarının en iyi sonuca ulaştıracak şekilde yeniden tasarımlanması ve 

oluşacak risklerin en aza indirilmesine yönelik tedbirlerin alınması, 

 Sağlık meslek gruplarının karar mekanizmalarında ve yönetimde temsiliyetlerinin 

artırılması, 

 Her mesleğin kendi alanında çalışmasını sağlayacak şekilde düzenlemelerin yapılması, 

 Bütün sağlık hizmetlerinin daha etkin planlanması için uluslararası standartlar da göz 

önünde bulundurularak ulusal standartların belirlenip uygulanması, 

 Çalışanların sorumluluk, fonksiyon, aktivite ve hedef olarak yetkilendirildiği ve 

değerlendirildiği bir sistemin oluşturulması (Kurumsallaşmanın sağlanması), 
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 Kurumların; sistematik, mükemmeliyetçi, çalışanların değer gördüğü ve takdir edildiği 

kuruluşlara dönüştürülmesi, 

 Yöneticiler, hekimler, hemşireler ve diğer sağlık meslek grupları için kariyer 

sisteminin yapılandırılması, 

 Sistem içindeki iyi uygulama örneklerinin görselleştirildiği ve ödüllendirildiği bir 

mekanizmanın kurulması, TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı) 

bünyesindeki Enstitülerce “İyi Uygulamalar Veri Tabanı” oluşturulması,  

 Mali hakların bir özlük hakkı ve hayatın tümüne yansıyacak bir ödeme olarak değer 

oluşturmaya yönelik bir sistem oluşturulması, 

 Akreditasyon süreçlerini teşvik edici ödül mekanizmalarının geliştirilmesi.  

3.1.8. Sağlık Hizmet Sunumunda Kalite ve Akreditasyon Sistemi 

Sağlık hizmet sunumunda kalite ve akreditasyon açısından gündeme getirilen sorun 

alanlarından ilki, Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı bir kalite sistemi olmasına rağmen, kaliteye 

ilginin artırılması için herhangi bir motivasyon ya da teşvik aracının olmadığı, altyapı ve 

personel açısından kalite tanımlarının olduğu, ancak bu tanımlara uyumda sorunlar yaşandığı, 

klinik kalite göstergelerinin ölçümünde kullanılan verilerin kalitesinin sağlanması ve elde 

edilmesinde zorluklar olduğu, akredite olan sağlık kuruluşlarında sistemin maliyet-fayda 

dengesinin değerlendirilemediği ve aynı zamanda belgelendirme sonrasında kurumda değişim 

olup olmadığını ölçen bir değerlendirme sisteminin bulunmadığı söylenebilir. Bu sorunların 

giderilmesine yönelik olarak oluşturulan çözüm önerileri ise şu şekilde sıralanabilir: 

 Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi’nin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanması,  

 Klinik kalite rehberleri geliştirilmesi; bu sürecin ilgili bütün paydaşların tanımlanarak 

ve görüşleri alınarak yürütülmesi,  

 Olgu bazında geliştirilen göstergelerin yanında olguya bağlı olmayan sistemin 

bütününe ilişkin genel sağlık göstergeleri belirlenmesi, 

 Değerlendirme öncesinde hastane içerisinden belirli sayıda personelin belge alma 

hazırlığı aşamasında rehberlik hizmeti almasının sağlanması,  

 Belgelendirme sistemleri arasında, sistemlerin kapsamının ve hiyerarşi düzeyinin 

belirlenmesi ve entegrasyonun sağlanması, 

 Sürekli iyileştirme faaliyetlerinin sürdürülmesinin sağlanması, 
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 Kalıcı ve adil olabilecek parasal teşviklerin yanı sıra parasal olmayan teşvikler yoluyla 

kalite ve akreditasyon sistemlerinin kişi ve kurumların ücretlendirme politikalarına 

yansıtılmasına dair yöntem geliştirilmesi,  

 Verimlilik ölçeğinin kurumu, hizmet kalite ve değerinin ise kişileri etkilediği bir 

ücretlendirme sistemi kurulması, 

 Sağlık teknoloji değerlendirmelerinin (STD) sadece maliyet değil, kalite ve verimlilik 

kapsamında da yapılması (Akılcı ilaç ve akılcı tıbbi cihaz kullanımına yönelik de 

değerlendirmelerin oluşturulması), 

 Kalite ve verimliliğin mülkiyet bazlı değil, fonksiyon bazlı değerlendirilmesi.  

3.1.9. Sağlık Okuryazarlığı ve Sağlıklı Kalma Bilinci 

Sağlık okuryazarlığının ve sağlıklı kalma bilincinin artırılabilmesi için aşağıdaki 

önerilerin dikkate alınması gerektiği düşünülmektedir: 

 İlk ve orta öğretimde Milli Eğitim Bakanlığı Fatih Projesi ile entegre edilebilecek 

oyunlaştırma (gamification) yeteneklerinin sağlık okuryazarlığı kapsamında 

geliştirilmesi ve kurgulanması,  

 Sağlık okuryazarlığının güçlendirilmesine yönelik yaş gruplarına özgü stratejilerin 

geliştirilmesi, 

 Kişisel Sağlık Sistemi E-Nabız sisteminin sağlık okuryazarlığını desteklemesi 

yönünden geliştirilmesi, 

 Toplum; koruyucu sağlık hizmetlerinin önceliklendirilmesi ve hastalığın önlenmesi 

yoluyla sağlığını korumaya motive edilmeli,  

 Hastalıkların gençleşmesinin önüne geçilebilmesi için sağlıklı yaşam bilincinin 

geliştirilmesine katkı sağlayacak projeler geliştiren tedavi hizmeti sunan kuruluşların 

(Sağlığa Değer Katan Hastaneler Projesi gibi) mevzuatlar ile desteklenmesi ve teşvik 

edilmesi, 

 Milli Eğitim ilköğretim müfredatına “sağlık kültürü” isimli zorunlu bir dersin 

konulması, 

 Toplumun sağlık konusunda bilinçlendirilmesi ve halk sağlığı uygulamaları gibi 

hususlara yer verilerek “hastalığı değil, sağlığı yönetmeye” yönelik çalışmaların 

planlanması. 
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3.1.10. Sağlık Hizmetine Erişilebilirlik 

Sağlık hizmetine erişilebilirlik ile ilgili olarak aşağıdaki önerilerin dikkate alınması 

gerektiği düşünülmektedir: 

 Toplumun sağlık ihtiyaçları doğrultusunda farklı sağlık kurumlarında sunulan farklı 

sağlık hizmetlerinin uygunluğunun gözden geçirilmesi ve gerekli kapasitenin 

geliştirilmesi, 

 Yeni sağlık tesislerinin kuruluşu planlanırken sağlık hizmetlerine erişimin daha güç 

olduğu bölgelerin hedeflenmesi.  

Sonuç olarak; sağlık hizmetlerinde kalitenin ne olduğu konusunda hizmet alanlar ve 

sunanlar açısından bilinç farklılıkları olduğu ve kalitenin bütüncül bir bakış açısıyla ele 

alınması gerekliliğinden söz edilebilir. Kişinin ruhen, bedenen ve sosyal yönden tam bir iyilik 

hali içerisinde olmasına etki eden tedavi edici hizmetlerinin dışındaki diğer tüm faktörlerin 

özellikle sağlığın sosyal bileşenlerinin iyileştirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca sağlık 

hizmetlerinde kalite bakış açısının geliştirilmesi için sağlık çalışanlarına gerekli eğitimlerin 

verilmesinin de önemli olduğu düşünülmektedir. Bunun yanında, ilköğretimden başlayarak 

verilecek eğitim müfredatlarına “kalite bilinci” ve “hasta ve çalışan güvenliği” gibi genel 

başlıklı konuların eklenmesinin de yerinde olacağı söylenebilir. 

Ek olarak; kronik ve tedavisi belirli bir süre alan uzun dönemli bakım gerektiren 

hastalıklarla (bağımlılıklar, kanser, psikiyatrik hastalıklar, diyabet, hipertansiyon, Alzheimer 

gibi) ilgili olarak çeşitli sağlık merkezlerinin (kanser, inme merkezleri gibi) kurulmaya 

başlandığı görülmektedir. Bu tür hastalıklar için hastanın süreç takibinin yapıldığı ve hastanın 

hastalığıyla baş başa bırakılmadığı güçlü bir sisteme, başka bir ifadeyle bir hizmet sunum 

modeline ihtiyaç duyulduğu söylenebilir. Bu sistemin de bütün sağlık personelinin katılımının 

sağlandığı bir model olması gerektiği düşünülmektedir. Bu modele geçilmesinin yanı sıra, 

modelin finansal sürdürülebilirliğin sağlanması ve birinci basamağa entegre edilmesi 

gerekliliği de ifade edilebilir.  

3.2.  Sağlık Hizmetlerinde Mali Sürdürülebilirlik 

Sağlık Hizmetlerinde Mali Sürdürülebilirlik Alt Komisyonu çalışmalarında Türk Sağlık 

Sistemi’nin mali açıdan karşı karşıya olduğu sorunları, sağlık finansmanı ve sigortacılık, 

ödeme sistemleri; hizmet sunumu ve sunucularının mali yükü ve sağlık teknolojileri yönetimi 
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ana başlıkları ve bu başlıklar altındaki alt başlıklar kapsamında tartışmıştır. Mali 

sürdürülebilirlik üzerinde en fazla etkisi olduğu düşünülen sorunlar ve bu sorunlara yönelik 

çözüm önerileri aşağıda açıklanmaktadır. 

3.2.1. Sağlık Finansmanı ve Sigortacılık, Ödeme Sistemleri 

Genel sağlık sigortasının 10 yıllık uygulamasında etki analizi yapılarak, tüm geri ödeme 

modelleri değerlendirilmeli, bu kapsamda; prim yapısı, prim toplama durumu ile verilen 

hizmetin kapsamı ve ödeme yöntemi gerekirse yeniden düzenlenmelidir.  

Bu başlık altında aşağıdaki sorun alanları tartışılmıştır: 

3.2.1.1. Finansmanı Sağlanan Sağlık Hizmetlerinin Gözden Geçirilmesi  

Türkiye, GSS (Genel Sağlık Sigortası) uygulamasına geçtiği 2008 yılından bu yana 

mevcut kapsamlı GSS “finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin” sürdürülebilirliği 

konusunda başarılı olmuştur. Ancak özellikle yaşlanma ile birlikte kamu zorunlu sağlık 

sigortacılığının finansmanda zorlanacağı alanların önceden öngörülerek (diyabet, yaşlı bakım 

hizmetleri vb.) alternatif finansman ve/veya korunma yöntemlerinin geliştirilmesi gerekir.  

Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ile ilgili aşağıdaki önlemlerin dikkate alınması 

gerektiği düşünülmektedir: 

 Finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin belirli bir önceliklendirme kapsamında STD 

analizlerinin yapılması ve geri ödeme kararlarında kullanılması,  

 NICE (The National Institute for Health and Care Excellence) ya da benzeri 

uluslararası kabul görmüş kurumlar benzeri kurumsal mekanizmaların oluşturulması, 

 Sağlık hizmetlerinde geliştirici ve koruyucu yapıların oluşturulması, hizmet sunum 

etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması, yeni teknolojilerin koruyucu ve tedavi edici 

sağlık hizmetlerinde verimliliği artıracak şekilde kullanılması, önümüzdeki dönemde 

dikkate alınması, 

 Acil ve yoğun bakımın yeniden tanımlanarak yöntem ve içerik açısından hasta 

kabulünü kolaylaştıracak şekilde yeniden değerlendirilmesi.  

3.2.1.2. Katkı Payları 

Türkiye’de de sağlık sisteminde katkı payları kullanılmakla birlikte, gelinen noktada 

katkı paylarının işlevini yerine getirip getirmediği tartışılmakta ve katkı payları kendisinden 
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beklenen faydaları yerine getirememektedir. Katkı payları kurumlara göre farklılaşmakta ve 

ayrıca katkı paylarının eczaneler yoluyla tahsil edilmesi de rolünü daha fazla 

etkisizleştirmektedir. Katkı paylarının üç temel işlevi vardır; maliyet paylaşımı, kontrollü 

kullanımı sağlamak ve farklılaştırılmak suretiyle kullanıcıların sağlık hizmet sunucuları 

tercihlerini yönlendirmek. Katkı paylarının eczanelerden tahsili bu işlevlerin özellikle ikinci 

ve üçüncü fonksiyonlarını sınırlar niteliktedir. 

Katkı payı uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki önerilerin dikkate alınabileceği 

düşünülmektedir: 

 Katkı paylarının kullanıcı davranışını etkileyecek şekilde bir politika aracı olarak 

kullanılabilmesini teminen eczaneden tahsili uygulamasına son verilmelidir,  

 Katkı payı özel-kamu sektörü ayrımı olmaksızın kullanılmalıdır,  

 Katkı payının hizmete erişime engel olmaması gerekmektedir, 

 Sevk zincirine uyulması halinde katkı payı alınmaması düşünülebilir, 

 GSS kapsamında sağlık hizmeti sunulan vatandaşlara, hizmet sonrası alınan 

hizmetlerin bedelleri ile ilgili geribildirim yapılmasının, fiyat bilincinin oluşması ve 

gereksiz kullanımın önlenmesi konusuna kullanıcı katkılarından daha fazla fayda 

sağlayacağı düşünülmektedir. 

3.2.1.3. Global Bütçe Uygulaması 

Bir geri ödeme modeli olarak Global Bütçe uygulaması belirlenmiş bir bütçeye sığarak 

yine belirlenmiş bir hizmeti sunmak üzere ayrı ayrı gelir ve giderlerinin kontrolüne sahip 

hizmet sunucularıyla detaylı olarak yapılan bir anlaşmaya dayalı ödeme modelidir. 

Türkiye’de sonuçları etkili bir geri ödeme modelinden bahsetmek mümkün değildir. 

Ülkemizde uygulanan Global Bütçe uygulaması geri ödeme fonksiyonunun Sağlık 

Bakanlığı’na devri niteliğindedir. Bu durum, değer temelli yaklaşımlar kullanılarak 

düzeltilmelidir. Ayrıca alternatif geri ödeme modelleri üzerinde çalışılması önerilmektedir.  

3.2.1.4. Referans Fiyat Uygulaması 

Türkiye’de 2004 yılından bu yana ilaç fiyatlarının belirlenmesinde “referans fiyat 

uygulaması” kullanılmaktadır. İlaç fiyatlarının Avrupa Birliği üyeleri arasında yer alan 5 

ülkedeki en düşük fiyatların esas alınması yoluyla belirlenmesi esastır. Referans fiyat 
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uygulaması dünyada uygulanan geliştirilmiş en etkili fiyat politikasıdır. Ancak uygulamada 

yakın zamanda referans fiyat sisteminde uygulanan kur gerçek kurdan farklılaşmıştır ve bu 

farklılık %70 katsayısıyla kalıcı hale getirilmiştir. 

İlaçta referans fiyat uygulamasının ucuz ilaç politikaları kapsamında kendisinden 

beklenen faydaları sağladığı ancak gelinen noktada yenilikçi ilaçların ülkeye girişi konusunda 

problemlere neden olduğu gözlemlenmektedir. Referans fiyat uygulaması, özellikle 

uluslararası platformda Türkiye’de ilaç fiyatlarının çok düşük olduğu yönünde eleştirilerin 

gelmesine de neden olmuştur. Referans fiyat uygulaması ile ilgili olarak aşağıda sıralanan 

önerilerin dikkate alınması gerektiği düşünülmektedir: 

 Referans fiyat sisteminin sağlıklı uygulanması açısından gerçek kur ile resmi kur 

zaman içinde eşitlenmelidir,   

 İlaç fiyatları, referans fiyat sistemi ile belirlenirken; SGK, geri ödeme kararı 

aşamasında farklı fiyat politikaları uygulayabilir,  

 Özellikle yetim ilaçlar ile yenilikçi ilaçlarda “değer temelli fiyatlandırma” ve “çok 

kriterli karar analizi” gibi yöntemlerin uygulanması düşünülebilir. 

3.2.1.5. Özel Sağlık Sigortacılığı 

Özel Sağlık Sigortaları, Genel Sağlık Sigortasının (GSS) karşılamadığı sağlık hizmeti 

giderlerinin (Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı olmayan sağlık hizmet sunucularındaki 

giderler) ve/veya GSS’nin kısmen karşıladığı sağlık hizmeti giderlerinin (Sosyal Güvenlik 

Kurumu ile anlaşmalı olan sağlık hizmet sunucularındaki ilave ücretler-Tamamlayıcı Sağlık 

Sigortası) finansmanını sağlamaktadır. Kısaca, özel sağlık sigortaları kamuyu 

tamamlamaktadır.     

Özel Sağlık Sigortaları tarafından sunulan bu hizmet sayesinde; 

 Vatandaşlarımız, tedavinin yürütüleceği sağlık hizmet sunucusunu tercih ederken 

maddi kaygılar ile endişelenmek yerine tedavi için en güvendikleri kişi ve/veya 

kurumu seçme özgürlüğüne sahip olurlar, 

 Hane halkının sağlık giderleri için yapacağı cepten harcamalardan tasarruf yapılması 

sağlanarak yurt içi tasarrufların arttırılmasına yardımcı olunur,  

 Kamu sağlık sigortası sisteminde mali sürdürülebilirlik için uygulanabilecek politika 

seçeneklerinin çeşitlendirilebilmesine imkân sağlanır.  
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Özel Sağlık Sigortalarının yukarıda sayılan sadece bu 3 temel işlevi bile planlamada 

desteklenmesi gereken bir sektör olduğunun kabulü için kâfidir. Bu nedenle 10. Kalkınma 

Planında ‘Özel Sağlık Sigortalarının Geliştirilmesi’ politikasına yer verilmiştir. 10. Kalkınma 

Planı kapsamında ele alınan çoğu eylem tamamlanmış ve anılan çalışma döneminde yapılan 

tespitler kapsamında gerekli mevzuat değişiklikleri yapılmıştır.      

Türkiye’de özel sağlık sigortalı adetleri incelendiğinde sigortalılık (penetrasyon) 

oranının hala istenilen seviyeye ulaşmadığı düşünülmektedir. Halk arasında tamamlayıcı 

sağlık sigortası olarak adlandırılan “ilave ücret / fark sigortaları”, özel sağlık sigortalı 

sayısının artırılmasına yardımcı yenilikçi (innovative) bir ürün olarak 2010 yılında satışa 

sunulmuş olsa dahi sektörün büyümesi üzerindeki etkisi sınırlı kalmıştır. 

Özel Sağlık Sigortalı sayısının artırılması için aşağıda yer alan önerilerin dikkate 

alınması gerektiği düşünülmektedir:   

 Vatandaşların özel sağlık sigortası ürünlerine olan taleplerini artırabilmek için vergi 

mevzuatında özel sağlık sigortaları için daha avantajlı bir yapının kurulması, 

 Özel sağlık sigortacılığında poliçe teklifi hazırlama ve tazminat ödemelerinde 

uygulamayı kolaylaştırmak ve suiistimalleri engellemek üzere kamu-özel sektör 

nezdinde bulunan verinin “tanımlanan kurallar çerçevesinde” karşılıklı paylaşımına 

imkân tanınması,  

 Risk değerlendirmesine yardımcı olmak üzere morbidite tablolarının güncellenmesi, 

 Hastanelerde çeşitli spesifik hizmetler için (sağlık turizmi hizmetleri gibi) oluşturulan 

özel alanların özel sağlık sigortaları için de kullanıma açılması, 

 Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kullanımının artırılmasını teminen 5510 sayılı Sosyal 

Sigorta ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda belirtilen fark ücreti sınırlamasının 

kaldırılması,* 

 Kamu, üniversite ve şehir hastanelerinin kapasite kullanımlarını azami düzeyde 

arttırma açısından, bu hastanelerde sunulan hizmetin özel sağlık sigortacılığı ile 

entegrasyonunun sağlanması. 

                                                           
* Hazine Müsteşarlığı’nın Şerhi: Poliçe fiyatları, özel sağlık sigortası talebini etkilemektedir. Amaç sigortalılık (penetrasyon) 

oranının arttırılması ise poliçe fiyatlarının orta ve düşük gelir grubu için satın alınabilir düzeyde oluşması gerekmektedir. 

5510 sayılı Kanun’da fark ücretine ilişkin getirilen sınırlamanın kaldırılması tamamlayıcı sağlık sigortasının poliçe fiyatlarını 

olumsuz etkileyeceği için amaca hizmet etmeyecektir. Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 2012 tarihli 

Genelge kapsamında sağlık giderlerinin finansmanı sigorta şirketi tarafından karşılandığında fark ücretine ilişkin 5510 Sayılı 

Kanunda yer alan sınırlama sigorta şirketine karşı uygulanmamaktadır.    
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Diğer taraftan 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince 

ülkemize giriş yapacak olan kişilerin “geçerli sağlık sigortası” sahibi olması gerekmektedir. 

Bu sayede bir yabancının tedaviyi finanse edememesine bağlı olarak sağlık hizmet 

sunucusunun karşı karşıya kaldığı mali risk ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Bu 

kapsamda ülkemizde geçerli bir sosyal güvenlik teminatı olmayan yabancılar için kalınan süre 

90 güne kadar ise seyahat sağlık sigortası yaptırılması, ikamet izni alınacak ise sağlık sigortası 

yaptırılması gerekmektedir.  

Yabancılar tarafından yaptırılacak sigortaya ilişkin primin ülkemiz sigorta şirketleri 

tarafından üretilmesini sağlamak amacıyla aşağıdaki tedbirlerin alınması faydalı 

görülmektedir:  

 Havaalanları veya sınır kapılarındaki kiosk üzerinden seyahat sağlık veya sağlık 

sigortası poliçesi alınabilmesini sağlayıcı tedbirler ile en geç ülkeye giriş sırasında 

anılan sigortaların teminine imkân sağlanması, 

 Vize muafiyeti nedeniyle seyahat sağlık sigortası yaptırılıp yaptırılmadığının kontrol 

edilemediği durumlara ilişkin denetimi güçlendirici tedbirler alınması, 

 Sigorta şirketlerinin E-Vize ve E-İkamet uygulamasına entegrasyonunun sağlanarak 

vize ve ikamet izni başvurusu tamamlanmadan önce geçerli bir sigortayı ibraz 

edemeyenlerin anılan uygulama üzerinden sigorta şirketine (veya acentesine) 

bağlanarak poliçe teminine imkân sağlanması.     

3.2.1.6. Genel Sağlık Hizmetlerinde Teşvik Unsurları 

Türkiye’de sağlık sektöründe araştırma ve geliştirme çabalarının desteklenmesine 

ilişkin birçok teşvik mekanizması bulunmaktadır. Ancak sağlık sektöründe yeterli miktarda 

araştırma geliştirme çalışması yapılmadığı da bilinmektedir. Bu sorunun çözümü için 

aşağıdaki önerilerin göz önünde bulundurulması gerektiği düşünülmektedir: 

 Halen uygulanan bölgesel yatırım teşvik sisteminde sağlık sektöründe özellikle 

üniversite hastaneleri de dâhil tüm hastanelerin Sağlık Bakanlığı ile iletişim içerisinde 

olmak kaydıyla ayrıca uluslararası rekabetçi fonksiyonuyla ilaç, sağlık ve tıbbi 

cihazların tüm değer zincirine yönelik teşvik uygulamasının geliştirilerek devlet 

yardımlarının seçicilik esasıyla On Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda da devam 

ettirilmesi, 



60 
 
 

 İhracatın devlet yardımlarıyla özendirilmesi, 

 Küresel rekabeti güçlendirecek şekilde yerlileştirmeyi sağlayacak AR-GE projelerine 

ihracat şartı ile ticarileşmesine imkân sağlayacak ölçüde kamu alım garantisi 

verilmesi,  

 Tıbbi alt yapı ve tıbbi cihaz üretim süreçlerine uygulanan teşviklere ek olarak Sağlık 

Hizmet Sunucuları da kamuya olan vergi ve prim katkıları göz önünde bulundurularak 

ek istihdam ve vergisel teşvikler alabilmesi, 

 Multisektöriyel bakış açısıyla koruyucu hekimlik müdahalelerinin teşvik edilmesi. 

3.2.1.7. Sağlık Harcamalarına İlişkin Veri Sistemlerinin Etkinliği  

Sağlık harcamalarına ilişkin veri sistemlerinin etkinliğinin sağlanması için aşağıdaki 

önerilerin dikkate alınması gerektiği düşünülmektedir: 

 Sağlık harcamaları, kalite ve kullanım değerlendirilmesi ve takibine yönelik olarak 

kullanılmakta olan sağlık bilgi sistemleri tarafından (Medula, E-Nabız gibi) 

toplanmakta olan verilerin ilgili paydaşlarla paylaşılarak sağlık hizmetleri yönetim ve 

sunumunun etkinleştirilmesine yönelik olarak kullanıma açılması,  

 Medula Sistemi’nden hem mali hem de sağlık verileri açısından bir veri bankası olarak 

da yeterince fayda sağlanmalı; bu amaçla veri madenciliğine yönelik analizler 

yapılarak ihtiyaçları mali ve tıbbi olarak karşılayacak bir sistemin yeniden 

kurgulanması, 

 Medula ile E-Nabızın koordinasyonunun sağlanması,  

 Veri güvenliği gözetilerek ve uluslararası karşılaştırmalara imkân verecek şekilde; 

sağlık hesaplarına ilişkin veri toplama, standardizasyon, sınıflama, paylaşım ve 

kurumsal yapılanmaya gidilmesi, 

 Uzmanlık dernekleriyle koordinasyon içerisinde ulusal klinik kalite uygulama 

rehberlerinin algoritmaların oluşturulması ve onaylanması, ardından Aile Hekimliği 

Bilgi Sistemi (AHBS) ve Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS)’ne tedavi 

algoritmalarının klinik karar destek sistemleriyle eklenerek hasta güvenliği 

süreçlerinin geliştirilmesi, 

 Sağlık Mevzuatı’nın güncellenerek bir veri tabanında toplanması ve çapraz 

sorgulamalarla değerlendirilerek tekrar ve çakışan taraflarının belirlenip bir 

sadeleştirmenin sağlanması. 
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3.2.2. Hizmet Sunumu ve Sunucularının Mali Yükü  

Bu başlık altında aşağıdaki sorun alanları tartışılmıştır: 

3.2.2.1. Sağlık Turizmi 

Sağlık turizminin sağlık kuruluşları için önemli bir gelir kaynağı olduğu 

düşünülmektedir. Bunun artarak devam etmesi için ise ortaya çıkan sorunların tartışılması 

gerekmektedir. Kamu hastaneleri ayağında defansif sağlık turizmi uygulamaları ile 

karşılaşılabilmektedir. Hizmet sunucu tarafında, sağlık turizmi yoluyla gelen hastaların tedavi 

edilmesi yönünde motive edici faktörler bulunmamaktadır. Sağlık turizmi faaliyetlerinin 

hizmeti sunan çalışanlara performans puanı dışında direk bir katkısı yoktur. Özel sektör 

tarafında ise, sunucular arasındaki rekabetin sağlık turizmi konusunda yurt dışına da yansıdığı 

ve ortaya çıkan kurumsal haksız rekabetin sağlık turizmi faaliyetlerinin gelir getirici özelliğini 

azalttığı görülmektedir. 

Diğer yandan Türkiye’nin sağlık turizmi pastasından aldığı payın düşük olduğu; sağlık 

turistlerin sıklıkla Türkiye’ye katma değeri düşük sağlık hizmetlerini almaya geldikleri ifade 

edilmektedir. Yaşanılan bu sorunları ortadan kaldırmaya yönelik öneriler aşağıda 

sıralanmıştır: 

 Kamu hastanelerinde, medikal turizm faaliyetlerinin hizmeti sunana da bir katkısı 

olması gerektiği, medikal turizm gelirlerinin dağılımı ile ilgili bir düzenlemeye ihtiyaç 

duyulduğu söylenebilir. Kamu hastanelerinde, medikal turizm hizmetini verenlerle, 

medikal turizm gelirlerinin performans ödemesine yönelik özel bir düzenleme ile 

paylaşılması,  

 Medikal turizm amacıyla gelen hastaların öncelikle organ nakli, pediatrik kemik iliği 

nakli gibi özellikli işlemler için gelmesinin önünü açacak KDV istisnası vb. teşvikler 

ile yasal düzenlemelerin yapılarak katma değeri yüksek sağlık hizmetlerinin 

kullanılmasının sağlanması,  

 Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS)’nin yabancı dil versiyonlarının 

geliştirilmesi, sağlık turizmi için MHRS’de randevu kotasının oluşturulması ile 

ulaşılabilir medikal turizm konseptinin desteklenmesi, 
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 Sağlık turizminin yüksek katma değere sahip olduğu ve sağlık dışında diğer turizm 

alanlarına da katkı yaptığı düşünülen “ileri yaş turizmi” boyutu ile ele alınıp bu alanda 

politikaların hayata geçirilmesi, 

 Ekonomi Bakanlığı’nın “İhracat Sayılan Hizmetler” düzenlemesi kapsamındaki sağlık 

teşviklerinin ileri yaş turizmini de içerecek ve kurumsal ikili sözleşmeleri de 

destekleyecek şekilde değiştirilerek ve güncellenerek sürdürülmesi, 

 Sağlık turizmi konusunda kurumsal haksız rekabeti engelleyici tedbirler alınması, 

 Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinin sağlık sigortacılığı bakımından sübvanse 

edilen bölümlerinin gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi,  

 Sağlık turizmi kapsamındaki hizmetlerin özel sağlık sigortacılığı ile birlikte 

çalışmasının (özel mekân ile birlikte) sağlanması, 

 Ülke imajının korunması açısından, sağlık turizmi faaliyetlerinin sahip olduğu 

risklerin dikkate alınması ve sonuçlarının kontrolü konusunda adımlar atılması,  

 Sağlık turizmi faaliyeti gösterecek sağlık tesislerinin hizmet kalitesini güvence altına 

almaya yönelik olarak akreditasyonlarının zorunlu hale getirilmesi, 

 Sağlık turizmi kapsamında ülkemizde tedavi olan hastaların devamlılığı ve aidiyetini 

güçlendirici iletişim kanallarının inşa edilmesi, 

 Sağlık turizmi için özel sektör, devlet hastaneleri ve üniversite hastaneleri için 

bütüncül bir politikanın oluşturulması ve deklare edilmesi, 

 Kamusal tarafın üniversiteler de dâhil olmak üzere sağlık turizmi operasyonun nasıl 

yürütüleceğine, aracı firmalar kullanılıp kullanılmayacağına, kullanılacaksa ilişkilerin 

nasıl düzenleneceğine karar verilmesi,  

 Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 1.17. Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı, 

Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planı’nın gerekli müdahalelerin yapılması 

adına analizinin ve değerlendirilmesinin yapılması, 

 Sağlık hizmeti veren Türkiye’de yerleşik kurum ve kuruluşların sadece hasta transferi 

kriteri ile değil, uluslararası rekabet gücünü artıran, dış pazarlara açılmasını sağlayan 

ve marka bilinirliğini artırmasını amaçlayan çalışmalarını teşvik edecek ve destek 

sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalı, “Turquality Destek Programı” gibi  teşvik 

sistemlerinin bu perspektif ile gözden geçirilerek mevzuat değişikliği yapılması ve 

uygulamaya geçirilmesi. 
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3.2.2.2. Esnek Çalışma Modeli 

Hekim başta olmak üzere mevcut sağlık profesyonellerine ihtiyaç duyulan alan ve 

yerlerde (özellikle sağlık turizmi konusunda), hizmet sunumu karşılığının; kuruma ve kişiye 

yansıyabilecek modellerle yeniden düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir. Esnek çalışma 

modeli ile ilgili olarak aşağıdaki öneriler getirilebilir: 

 Sağlıkta ortak bir istihdam modeliyle; alan ve sağlık kurumlarının tümü arasında 

kaynak kullanımına yönelik, hizmet dengesi bozulmadan, bir model tanımlanması, 

 Kısıtlı sayıda hekim ve sağlık personelinin verimli olarak hizmet vermesini sağlayacak 

şekilde kamu ve özel sektörde çalışma şeklinin gözden geçirilmesi ve yeni bir esnek 

çalışma modeli tanımlanması, (Örneğin; özel hastanelerde nöbet sistemi çok ciddi bir 

sorun olmasına rağmen, kamunun desteği olmadan çözülemeyeceği dikkate alınarak, 

ortaya konulacak çalışma modellerinin mevcut yapıdaki bu gibi sorun alanlarını 

çözmeye odaklanması.) 

3.2.2.3. Defansif Tıp Uygulamaları 

Hekimlere karşı açılan hizmet kusuru davalarına bağlı olarak ortaya çıkabilecek 

tazminat ödeme yükümlülüğünün sigorta mekanizması aracılığı ile karşılanması amacıyla 

2010 yılında hekimlerin Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 

yaptırma mükellefiyeti getirilmiştir. Hekim, Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali 

Sorumluluk Sigortası ile verilen teminat tutarına ilave olarak ek teminat satın almak 

istediğinde Mesleki Sorumluluk Sigortası yaptırabilmektedir. 

Ancak, hekim dışındaki diğer sağlık çalışanları da en az hekimler kadar maddi ve 

manevi tazminat davalarının tarafı olabilmektedirler. Hekim dışındaki sağlık çalışanlarının 

hizmet kusuru davalarına karşı isteğe bağlı olarak Mesleki Sorumluluk Sigortası 

yaptırabilmektedir.  Ama kanuni bir zorlama olmadığı sürece isteğe bağlı sigorta için sağlık 

çalışanlarınca talep olmadığı görülmektedir. Bu durum sağlık çalışanlarının olası bir tazminat 

davası karşısında mali riskini artırmakta ve daha önemlisi tazminat davası ile karşılaşmak 

istemeyen sağlık çalışanının tedavide daha pasif bir rol üstlenmesine neden olabilmektedir.   

Bu uygulamalar ile ilgili aşağıdaki önlemlerin alınması önerilmektedir: 

 Mevcut Tıbbi Kötü Uygulama Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının teminat 

kapsamının bütün sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi, 
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 Mesleki sorumluluk sigortası düzenlemesinde ekosistem yaklaşımıyla revizyon 

yapılması, bu riskten karşılıklı korunmak amacıyla sigortanın İskandinav Ülkelerinde 

uygulandığı gibi hasta bazlı (Hasta Sigortası) yapılmasının da düşünülmesi. 

3.2.2.4. Göç Sağlığı Hizmetleri 

Suriyeli mültecilerin bütün sağlık giderleri AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığı) tarafından karşılanmaktadır. AFAD ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan 

protokol çerçevesinde AFAD; sağlık hizmeti alımı için Sağlık Bakanlığı’na yıllık götürü 

bedel üzerinden ödeme yapmaktadır. Ancak; bu sistem kapsamında geri ödeme basamakları 

kullanılmadığı için, Suriyeli mültecilerin bir gün içerisindeki mükerrer hizmet ve ilaç 

kullanımının önüne geçilememektedir. Ayrıca Suriyeli mülteciler, SGK’nın geri ödeme 

kapsamı içerisinde bulunmadıkları için kanser ve hepatit ilaçları temin edilememekte ve evde 

kullanabilecekleri tıbbi cihazlar da temin edilemediği için yoğun bakımlarda bakım masrafları 

artmaktadır. Özellikle geri ödeme basamaklarının ekarte edilmesinin bahsedilen sorunlara 

neden olduğu düşünülmektedir. Yaşanılan bu sorunların çözümünde aşağıda sıralanan çözüm 

önerilerinin dikkate alınması gerektiği düşünülmektedir: 

 Mükerrer ve gereksiz hizmet kullanımına yönelik olarak hizmetin tamamının SGK’nın 

geri ödeme basamaklarına uygun hale getirilmesi, Suriyeli mültecilerin geri ödeme 

sistemine dâhil edilmesi ayrıca sevk zinciri kapsamında hizmet almalarının temininin; 

maliyetleri azaltacağı aynı zamanda Suriyeli mültecilerin toplum tarafından ayrıcalıklı 

olarak algılanmasını engelleyerek toplum barışına da katkıda bulunacağı 

düşünülmektedir. 

 Türkiye’de bulunan kayıtlı göçmenler yanında kayıtsız bulunan göçmenlerin sağlık 

hizmeti almaları ve bedellerinin ödenmesi konusunda gerekli düzenlemelerin 

yapılması. 

3.2.2.5. Üniversite Hastanelerinin Mali Sorunları  

Kamu üniversite hastanelerinin eğitim ve araştırma faaliyetleri yanında sağlık hizmeti 

sunma görevini yerine getirirken uğradıkları zararların olduğu görülmektedir. Bu kurumlarda 

zarar etmeyecek şekilde gerekli önlemlerin hayata geçirilmesi ve kalıcı tedbirlerin 

uygulanması gerekmektedir. Eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti sunma görevlerinin 

finansmanlarının ayrı olmaması, hizmet ile ilgili olmayan borçların da üniversite 
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hastanelerine yüklenmesi, üniversite hastanesi tanımının net olmaması yaşanılan 

problemlerden bazılarıdır. Nisan 2016 ve Aralık 2017 Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) 

Kararları üniversite hastanelerinin mevcut sorunlarını tanımlamaktadır. 

Bu sorunların çözümü için aşağıdaki önerilerde bulunulmaktadır: 

 Üniversite hastanelerinin eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti rollerinin belirlenmesi ve 

buna uygun yeni bir yönetim modelinin oluşturulması, 

 Üniversite hastanelerinin eğitim, araştırma ve hizmet fonlarının birbirinden ayrılması 

ve denge tazminatı, BAP payı gibi hizmet ile ilgisi olmayan yüklerin ortadan 

kaldırılması, 

 Sonuç olarak Nisan 2016 ve Aralık 2017 EKK Kararlarının uygulanması. 

3.2.2.6. Şehir Hastaneleri 

Sağlık Bakanlığı Kamu-Özel İşbirliği yöntemiyle başta büyük şehirlerde olmak üzere 

toplam 32 proje yürütmekte ve 42.199 yatak kapasitesine sahip hastane yapımı 

planlamaktadır. 2017 yılı itibariyle söz konusu projelerden toplamda 4074 yatak kapasiteli 

Yozgat, Isparta, Mersin ve Adana şehir hastaneleri hizmete açılmıştır. 2018 yılı itibariyle 

açılması planlanan şehir hastaneleri ise, toplamda 7988 yatak kapasiteli Kayseri, Ankara-

Bilkent, Manisa, Elazığ ve Eskişehir şehir hastaneleridir. 

Sürdürülebilirlik kavramı açısından önemli olan şehir hastanelerinin büyüklükleri değil, 

kamu ve özelin bir arada yer alması ve yönetim sorunudur. Şehir hastaneleri konusunda hatalı 

yönetim yaklaşımları, hem mali açıdan hem de toplum sağlığı açısından birçok 

olumsuzluklara neden olabilecektir. Şehir hastanelerinin nasıl yönetileceği oldukça önemlidir 

ve sürdürülebilirlik üzerindeki esas etkisini nasıl yönetileceği ortaya koyacaktır. İlgili 

mevzuatta şehir hastanelerinin nasıl yönetileceği ise net bir şekilde tanımlanmış değildir. 

Bahsedilen sorunların çözümü için aşağıdaki öneriler dikkate alınabilir: 

 Sürdürülebilirlik açısından, şehir hastanelerine özel yeni bir yönetim modeli ile 

birlikte insan kaynağının güçlendirilmesine yönelik projelerin geliştirilmesi, 

 Şehir hastanelerinin yatak başı metrekarelerinin daha yüksek olması ve daha konforlu 

olarak tasarlanması doğal olarak daha yüksek bedellerle inşa edilmesine ve burada 

üretilen  hizmetlerin  daha  pahalı  olmasına  neden  olmaktadır. Daha yüksek bir bedel  
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ödenmesi ise daha yüksek bir kalite alındığından emin olunacak denetim 

mekanizmalarının geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda şehir 

hastanelerinin etkili bir denetim mekanizmasının hayata geçirilmesi, 

 Şehir hastanelerinin kuruldukları şehirlerde vatandaşların gitmeyi tercih edecekleri 

kamu sağlık kuruluşları olacakları bakış açısı ile içinin doldurulmasının gerekliliği ve 

üniversite hastaneleri için yeni bir afiliasyon modelinin bu bağlamda hazırlanması, 

 Şehir hastanelerinin fonksiyonlarının tanımlanıp genişletilmesi, özellikli sağlık 

kurumlarının (uzun dönemli bakım kurumları, hospis, palyatif bakım merkezleri gibi) 

toplum odaklı olarak şehir hastaneleri koordinasyonunda kurulması, 

 Özellikle büyük ölçekli şehir hastaneleri için insan ve malzeme hareketlerini dikkate 

alan ölçüm mekanizmalarının geliştirilmesi, 

 Bütünsel bakan merkezi bir sözleşme yönetimi mantığının (gri alanları ortaya çıkaran) 

geliştirilmesi. 

3.2.2.7. Aile Hekimliği 

Birinci basamak sağlık hizmetlerini vatandaşlar ve ayrıca sağlık personeli özellikle 

hekimler için cazip hale getirmek aile hekimliği sisteminin temel amacı olarak 

düşünülmüştür. Aile hekimlerinin uzmanlaşması ve vatandaşların gözünde güçlü görünmesi 

hedeflenmiş, bu konuda gerekli adımlar atılmış ancak yeterli olmamıştır. 

Aile hekimliği modelinde yer alan hekimler arasındaki rekabet unsuru zamanla ortadan 

kalkarak; giderek memurlaşan bir aile hekimliği yaklaşımına doğru geçilmiştir. Ayrıca aile 

hekimlerinin bir insan kaynağı olarak yönetiminde de problemler yaşanmış ve aile 

hekimlerinden yürütmeleri beklenen bazı koruyucu sağlık hizmetlerinde istenilen seviyeye 

gelinememiştir. Bunun yanında aile hekimliği modelinin önemli bir bileşeni olan sevk zinciri 

uygulamasına da geçilememiştir. 

Aile hekimlerine bağlı nüfusun fazlalığı gerekçesi üzerinde durularak sistemin 

güncellenmesi ertelenmiştir. Aile hekimliği modelinin uygulanabilirliği esasından yola 

çıkılarak aşağıda ifade edilen çeşitli güncellemelerin yapılması önerilmektedir: 

 Aile hekimliğinin hastaya dokunan tarafındaki hizmetlerin aile hekimleri tarafından 

yürütülürken; hasta ile direk ilişkisi olmayan “arka ofis” destek hizmetlerinin ortak 

olarak bir “çağrı merkezi” yoluyla yürütülmesi, 
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 Birinci basamak sağlık hizmetlerini hem vatandaşın hem de çalışanın gözünde cazip 

hale getirecek mekanizmaların belirlenmesi (ödül, katkı payı farklılaşması vs.), 

 Öncelikle pilot uygulamalar ve uygun şartlar sağlanarak sevk zinciri uygulamasına 

başlanması; ancak sevk zincirinin daha esnek modellerle ele alınarak katı bir sevk 

zinciri yerine günümüz toplumunun beklentileri doğrultusunda konunun 

değerlendirilmesi, örneğin; aile hekimi sevkiyle tedavi edici hizmetlere başvuran 

vatandaşlardan kullanıcı katkı payı alınmaması veya farklılaştırılması, 

 Provizyon sistemi ile sevk sisteminin desteklenmesi, 

 Ana dal ile yan dal arasında da sevk sisteminin düşünülebilmesi, 

 Aile hekimi bakış açısı ve davranışlarının anlaşılmaya çalışılması; ayrıca vatandaşın 

aile hekiminden beklentilerinin tespit edilmesi, eğitim yoluyla, hekim ve vatandaş algı 

ve davranışlarını düzenleyen ve güçlendiren müdahalelerin belirlenmesi, 

 Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin mekândan ve mülkiyetten 

bağımsız olarak fonksiyona göre yeniden tanımlanması, 

 Aile hekimliği sürecinin başlangıcında planlanmış olan eğitimlerin ve aile 

hekimlerinin eğitim süreçlerinin devam ettirilmesi, 

 Aile hekimliği sürecinde yaşanan deneyim doğrultusunda aile hekimlerinin ve aile 

sağlığı merkezlerinde çalışan hemşirelerin görev ve yetkilerinin yeniden tanımlanması, 

sistemden beklentilerin belirlenmesi ve sürecin gözden geçirilmesi, 

 Birinci basamak akreditasyon standartlarının oluşturularak akreditasyon programı 

konusunda çalışmaların desteklenmesinin sağlanması, 

 Toplum sağlığı merkezleri ve aile sağlığı merkezlerinin kapasitelerinin artırılması 

yoluyla birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesinin sağlanması. 

3.2.2.8. Akılcı İlaç Kullanımı 

Bulaşıcı hastalıklara sebep olan mikroorganizmalarla savaşta antibiyotiklerin keşfi ve 

kullanıma girmesi tüm insanlık için önemli bir avantaj sağlamış ve beklenen yaşam süresini 

uzatmıştır. Antibiyotiklerin keşfi ve tedavide kullanımı avantajlar sağlarken antibiyotiklere 

karşı gelişen direnç tüm insanlık için tehdit oluşturmaktadır. Antibiyotik direnci antibiyotik 

tüketimiyle doğrudan ilişkilidir. Yeni antibakteriyel etkin maddelerin geliştirilip tedavide 

kullanılamaması da bir sorundur. Antimikrobiyal direnç nedeniyle hasta kayıplarının her 
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geçen gün artması beklenmektedir. Ayrıca antimikrobiyal direnç tedavi maliyetlerini de 

artırmaktadır.  

Çocuk ve anne ölümlerini azaltmada büyük başarı yakalayan Türkiye'de doğuşta 

beklenen yaşam süresi geçmiş yıllara oranla uzayarak 78 yıla ulaşmıştır. Buna bağlı olarak, 

yaşamın ilerleyen dönemlerinde ortaya çıkan kronik hastalıkların yaşam boyunca rastlanma 

oranları da yükselmiştir. Kronik hastalıkların yönetiminde ilaç kullanımının büyük bir yeri 

vardır. Hastanın ilaçlı tedaviye uyumu ve ilaçlı tedavinin sürdürülebilirliği hastalık 

yönetiminde çok önemlidir. Hastanın ilaç kullanımı konusunda bilincini artırmak ve ilaçlı 

tedaviye uyumunu sağlamak; hastanın yaşam kalitesini artıracak, ikincil sağlık risklerinin 

oluşumunu engelleyecek veya yavaşlatacak ve mali sürdürülebilirlik konusunda katkı 

sağlayacaktır.  

Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili olarak belirtilen sorunların çözümü için aşağıdaki 

önerilerin dikkate alınması önerilmektedir: 

 Antibiyotiklerin akılcı kullanımını sağlayacak çalışmaların güçlendirilmesi, 

 Antibiyotiklerin ve hızlı tanı yöntemlerinin araştırma ve geliştirme çalışmalarının 

teşvik edilmesi ve desteklenmesi, 

 Yaşlı hastalarda ve kronik hastalığı olan bireylerde hastanın ilaç kullanımı konusunda 

bilincini artıracak ve ilaçlı tedaviye uyumunu sağlayacak çalışmaların ve hekim-hasta-

eczacı iletişiminin güçlendirilmesi, yaşlılarda ilaç kullanımı konusunda ulusal 

reçeteleme kriterlerinin belirlenmesi, 

 Akılcı ilaç kullanımı konusunda yapılan izleme ve değerlendirme çalışmalarının 

güçlendirilmesi. 

3.2.3. Sağlık Teknolojileri Yönetimi 

Bu başlık altında aşağıdaki sorun alanları tartışılmıştır: 

3.2.3.1. Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 

Tıbbi cihazlar için 2017 yılında uygulamaya giren ÜTS tıbbi cihazların kayıt altına 

alınarak izlenebileceği bir altyapı sunmaktadır. Sistemde ulusal bir kodlama sistemi 

oluşturulmuştur. Bu yapı denetim hizmetlerinin etkili bir şekilde yürütülmesini sağlayarak, 

tıbbi cihazların kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı hızlı önlem almaya 
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imkân verecektir. Ayrıca ÜTS’nin kayıt dışı ekonomiyi de önleyeceği düşünülmektedir. ÜTS 

ile ilgili problem yaşanan bir konu, başka ülkelerde örneği bulunmayan bu sistemin ülkedeki 

paydaşlarla etkili paylaşımının yapılamamış olmasıdır. ÜTS ile ilgili olarak aşağıda ifade 

edilen önlemlerin dikkate alınması gerektiği söylenebilir: 

 Ürün takip sisteminin bütün kamu kurumları tarafından etkin kullanımının sağlanması, 

 Başta SGK ve özel sigorta şirketleri olmak üzere paydaşlarıyla etkili paylaşımın 

teşviki, 

 Sistemin ihracına yönelik stratejiler geliştirilmesi, 

 Sağlık politikaları analizine yönelik verilerin kullanılma yöntemlerinin (iş zekâsı, 

büyük veri analizi vb.) uygulamada sonuca etkisi yüksek ürünlerden başlanarak 

(gerekirse özel sigorta şirketleriyle işbirliğiyle) geliştirilmesi. 

3.2.3.2. Tedarik Sistemi ve Elektronik Tıbbi Market  

Türkiye’de sağlık hizmetleri mevcut tedarik sisteminin iyileştirilmesi ile ilgili olarak 

aşağıdaki önerilerde bulunulmaktadır: 

 Sağlık Bakanlığı tarafından merkezi bir tedarik sistemi kurularak; bazı alımlarını bir 

merkezden bazı alımlarını ise yerel düzeyde yapmasının sağlanması; tedarik sürecini 

sadeleştirmeye yönelik uygulamaların geliştirilmesi, 

 Değer bazlı tedarike yönelik adımların atılması, 

 Rekabeti engelleyici mekanizmaları ortadan kaldıran, şeffaf bir bakış açısı 

geliştirilmesi, 

 Merkezi Tedarik Sistemi kurulumunu takiben, tedarik yönetiminde yapay zeka 

uygulamaları ile desteklenen bir projeksiyon ve performans sisteminin hayata 

geçirilmesi. 
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4. SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME  

Sağlık Hizmet Kalitesi ve Mali Sürdürülebilirlik Özel İhtisas Komisyonu’nun iki 

çalışma grubundan biri olan Sağlık Hizmet Kalitesi Alt Komisyonu tarafından; sağlık insan 

gücünün niteliği, niceliği ve dağılımına ilişkin sorunlar, performansa dayalı ek ödeme 

sisteminin sağlık hizmetlerinin kalitesi üzerindeki etkileri, sağlık hizmetlerinde kalitenin 

ölçümü ve değerlendirilmesi, sağlık bilgi sistemlerinde veri kalitesi ve güvenilirliği, hasta ve 

çalışan güvenliği, Sağlık Uygulama Tebliği ve Global Bütçe uygulamalarının sağlık hizmeti 

kalitesine etkileri, sağlık hizmeti kalitesine yönelik ödüllendirici ve caydırıcı mekanizmalar, 

sağlık hizmet sunumunda kalite ve akreditasyon sistemi, sağlık okuryazarlığı ve sağlıklı 

kalma bilinci ve sağlık hizmetlerine erişilebilirlik konu başlıkları tartışılmıştır. Sağlık 

Hizmetlerinde Mali Sürdürülebilirlik Alt Komisyonu çalışmalarında ise; Türk Sağlık 

Sistemi’nin mali açıdan karşı karşıya olduğu sorunları, sağlık finansmanı ve sigortacılık, 

ödeme sistemleri; hizmet sunumu ve sunucularının mali yükü ve sağlık teknolojileri yönetimi 

ana başlıkları ve bu başlıklar altındaki alt başlıklar kapsamında tartışmıştır. 

Grupların kendi içlerinde yapmış oldukları tartışmaların sonucunda her bir gruba ait 

temel öneriler aşağıda olduğu gibi sıralanmıştır:  

Sağlık Hizmet Kalitesi 

 Sağlık insan kaynağının nitelik ve niceliği konusunda gerçek ihtiyacın tespit edilmesi, 

 Klinik kalite rehberleri geliştirilmesi; bu sürecin ilgili bütün paydaşların tanımlanarak 

ve görüşleri alınarak yürütülmesi,  

 Değer bazlı geri ödeme sistemini de dikkate alarak tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak 

şekilde kaliteyi, emeği ve hakkaniyeti ölçen bir ödeme sisteminin geliştirilmesi,  

 Gösterge tanımlarının standartlaştırılmasının tamamlanması, 

 Ortak standartların yeniden değerlendirilmesini engelleyecek bütünleşik bir sistemin 

tasarlanması, 

 Sağlık Bakanlığı ve SGK arasında veri toplama konusunda koordinasyonun 

geliştirilmesi ve veri yetkilerine ilişkin çatışmanın giderilmesi, 

 Tüm sağlık meslek gruplarına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddeti önlemeye ve alınan 

önlemleri izlemeye ilişkin bir kurul oluşturularak eylem planı yapılması. 
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 Ödeme mekanizmalarının revize edilmesi ve acilen TİG sistemine geçilmesinin 

önündeki engellerin kaldırılması, 

 Sağlık meslek gruplarının karar mekanizmalarında ve yönetimde temsiliyetlerinin 

artırılması, 

 Kalite ve verimliliğin mülkiyet bazlı değil, fonksiyon bazlı değerlendirilmesi.  

 Toplumun sağlık konusunda bilinçlendirilmesi ve halk sağlığı uygulamaları gibi 

hususlara yer verilerek “hastalığı değil, sağlığı yönetmeye” yönelik çalışmaların 

planlanması. 

Sağlık Hizmetlerinde Mali Sürdürülebilirlik  

 Finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin belirli bir önceliklendirme kapsamında STD 

analizlerinin yapılması ve geri ödeme kararlarında kullanılması,  

 Katkı payının özel-kamu sektörü ayrımı olmaksızın kullanılması, 

 Referans fiyat sisteminin sağlıklı uygulanması açısından gerçek kur ile resmi kur 

zaman içinde eşitlenmesi,   

 Özel sağlık sigortacılığında poliçe teklifi hazırlama ve tazminat ödemelerinde 

uygulamayı kolaylaştırmak ve suiistimalleri engellemek üzere kamu-özel sektör 

nezdinde bulunan verinin “tanımlanan kurallar çerçevesinde” karşılıklı paylaşımına 

imkân tanınması,  

 Halen uygulanan bölgesel yatırım teşvik sisteminde sağlık sektöründe özellikle 

üniversite hastaneleri de dâhil tüm hastanelerin Sağlık Bakanlığı ile iletişim içerisinde 

olmak kaydıyla ayrıca uluslararası rekabetçi fonksiyonuyla ilaç, sağlık ve tıbbi 

cihazların tüm değer zincirine yönelik teşvik uygulamasının geliştirilerek devlet 

yardımlarının seçicilik esasıyla On Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda da devam 

ettirilmesi 

 Medula ile E-Nabızın koordinasyonunun sağlanması,  

 Ülke imajının korunması açısından, sağlık turizmi faaliyetlerinin sahip olduğu 

risklerin dikkate alınması ve sonuçlarının kontrolü konusunda adımlar atılması,  

 Mevcut Tıbbi Kötü Uygulama Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının teminat 

kapsamının bütün sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi, 
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 Mükerrer ve gereksiz hizmet kullanımına yönelik olarak hizmetin tamamının SGK’nın 

geri ödeme basamaklarına uygun hale getirilmesi,  

 Üniversite hastanelerinin eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti rollerinin belirlenmesi ve 

buna uygun yeni bir yönetim modelinin oluşturulması, 

 Üniversite hastanelerinin eğitim, araştırma ve hizmet fonlarının birbirinden ayrılması 

ve denge tazminatı, BAP payı gibi hizmet ile ilgisi olmayan yüklerin ortadan 

kaldırılması, 

 Sürdürülebilirlik açısından, şehir hastanelerine özel yeni bir yönetim modeli ile 

birlikte insan kaynağının güçlendirilmesine yönelik projelerin geliştirilmesi, 

 Birinci basamak sağlık hizmetlerini hem vatandaşın hem de çalışanın gözünde cazip 

hale getirecek mekanizmaların belirlenmesi (ödül, katkı payı farklılaşması vs.), 

 Öncelikle pilot uygulamalar ve uygun şartlar sağlanarak sevk zinciri uygulamasına 

başlanması; ancak sevk zincirinin daha esnek modellerle ele alınarak katı bir sevk 

zinciri yerine günümüz toplumunun beklentileri doğrultusunda konunun 

değerlendirilmesi, örneğin; aile hekimi sevkiyle tedavi edici hizmetlere başvuran 

vatandaşlardan kullanıcı katkı payı alınmaması veya farklılaştırılması, 

 Antibiyotiklerin akılcı kullanımını sağlayacak çalışmaların güçlendirilmesi. 
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