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ÖZ
[ ÖZCAN, Orhan ]. [ Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Programının 2003 - 2015 Yılları
Arasında Ülkemize Katkısının İncelenmesi ], [ Yüksek Lisans Tezi ],Ankara, [ 2015 ].
Sağlıkta dönüşüm programı 2003 yılından sonra sağlık politikalarında köklü
değişiklikler yapılarak Türkiye gündeminde yerini almıştır. Sağlık hizmeti, bireylerin
günlük

yaşantısında

ki

ihtiyaçlarını

karşılamak

amacıyla

sürekli

kendini

yenilemektedir.
Çalışmanın amacı, Türkiye’nin toplumsal tarihinde önemli bir yer oluşturan ve
devletin temel hizmet kategorilerinden biri olan sağlık hizmeti, 2003 yılı itibariyle
Sağlıkta Dönüşüm Programının dönüşüm süreçlerini, amaçlanan ve gerçekleşen sağlık
politikalarının hangi şekillerde etkide bulunduğunu ve hangi dönüşüm süreçlerinin
gerçekleştiğini ortaya çıkarmaktır.
Araştırmada yanıt aranan soru şudur; Türkiye’de 2003 yılı itibariyle sağlık
hizmetlerinde değişimi sağlamak üzere Sağlık Bakanlığı’nın başlatmış olduğu
sağlıkta dönüşüm programı projesi, gerçekten sağlık hizmetlerinde etkili verimli bir
şekilde organize edilmiş midir ve ülkemize katkısı ne derecede olmuştur.
Çalışmada sağlıkta dönüşüm programının toplumda yaşayan insanların
ihtiyaçlarına ne kadar cevap verebildiği araştırılacaktır. Çalışmada mesleki bilgi
deneyim ve gözlemlere de yer verilmiştir.
Araştırmanın önemi; 2003 yılından itibaren süre gelen sağlık sistemi gelişimine
dair uygulamaların ne kadar başarılı olduğunun tespit edilmesine çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Sağlıkta Dönüşüm Programı, Sağlık Politikaları, Sağlık
Hizmetleri
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ABSTRACT

[ OZCAN, Orhan ]. [ Review of Contribution of Health Transformation Program in
Turkey to our Country in 2003 - 2015 ], [ Master’s Thesis ], Ankara, [ 2015 ].
Health transformation program has taken its place in the agenda of Turkey by
making fundamental changes in health policies after 2003. Health service
continuously adopts itself to meet the needs of individuals in their daily lives.
The purpose of the study is to reveal health transformation program
transformation processes, in what manner targeted and realized health policies have
effect and which transformation processes are realized as of 2003 regarding health
service, which is one of the basic service categories of state and constitute a
significant place in the social history of Turkey.
The question, answer of which is sought in the research is that if health
transformation program project commenced by Ministry of Health to provide
alteration in health service in Turkey as of 2003 really organized in effective and
efficient way in health services and to what extend it contributed to our country.
How much the health transformation program fulfils the needs of people living
in the society will be analyzed in the study. Professional knowledge, experiences and
observations are also included in the study.
The significance of the research is it tries to determine how much the
application on development of health system going on since 2003 are successful.
Key Words: Health transformation program, Health policies, Health services
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ÖNSÖZ
Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset
Bilimi Ana Bilim Dalında, “Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Programının 2003 - 2015
Yılları Arasında Ülkemize Katkısının İncelenmesi” adını taşıyan bu çalışma yüksek
lisans tezi olarak yapılmıştır. Sağlıkta Dönüşüm Programı sağlık sistemindeki
aksaklıkları düzeltmek ve hizmet kalitesini daha da üst bir seviyeye çıkarmak
amacıyla uygulamaya konulmuştur. Sağlıkta dönüşüm programı projesinin toplumda
yaşayan insanların ihtiyaçlarını ne kadar yerine getirdiği, yeterli seviyede olup
olmadığı, ülkemize katkısı ne derecede olduğu incelenmiştir.
Çalışmamın her aşamasında bana yol gösteren bilgi yardım ve desteğini
esirgemeyen tez danışmanım değerli hocam Prof. Dr. Halil İbrahim ÜLKER’e
teşekkürlerimi sunarım.
Sağlıkta dönüşüm programı kapsamında yapılan tüm bu değişimin “İnsanı
yaşat ki Devlet yaşasın” anlayışıyla daha da ileri bir seviyeye geleceğini temenni
ediyor ve projenin geliştirilerek devam etmesini diliyorum.

Orhan ÖZCAN
Ankara, Nisan 2015
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GİRİŞ
Sağlıkta Dönüşüm Programı 2003 yılında sağlık hizmetinin herkesin
ulaşabileceği şekilde sürdürülebilir etkili kaliteli verimli bir şekilde sunulması
prensipleri ile başlatılmıştır. Sağlıkta Dönüşüm Programında insana odaklı bir hizmet
anlayışı vardır. Toplumda yaşayan insanların sağlığının korunması esastır. Bundan
dolayı “Herkes için ulaşılabilir, nitelikli ve sürdürülebilir sağlık hizmeti” bu
programın temelini oluşturur. 2003 yılından bu yana Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın
uygulamaya konulan hedeflerin büyük kısmına ulaşılmıştır. Genel sağlık sigortası
programın uygulanmasında sağlık hizmetlerine erişimin sağlaması kolaylaştırması
hizmet kalitesinin artırılması gerçekleştirilmiş olup iyi bir seviyede olmuştur.
Bakanlıkta denetleme planlamaları yapılmış olup sağlık bilgi sistemleri, akılcı ilaç ve
malzeme kullanımı konularında çok önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Bu sayede
çalışmakta olan Sağlıkta Dönüşüm Programının ulusal politikada önemli bir yeri
vardır. Bu programın gerçekleşmesi ile sağlık alanında sağlık hizmetleri, insanlara
daha hızlı hizmet götürür bir hale gelmiş durumdadır.
Sağlıkta Dönüşüm Programının sadece bugünü düşünerek değil geleceğe
yönelik olarak da sağlık alanında önemli hedeflere ulaşılmasında faydası olacaktır.
Bakanlık Sağlıkta Dönüşü Programın uygulanması ve sağlık hizmetinde yüksek bir
seviyeye çıkma konusunda kararlılığını göstermiş ve birçok uygulamayı hayata
geçirmiştir. Bu dönemde toplumda yaşayan insanların hayatını kolaylaştıran hizmet
kalitesini yükselten gelişmeler oldu. Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde SSK
hastaneleri ve diğer kamu kurumlarının hastaneleri Bakanlığa devredildi.
İlaçtaki kdv oranı düşürülerek ilaç fiyatlarında ki sistem değiştirildi. Böylece
ilaç fiyatlarında önemli oranda düşüş sağlandı. Kamuda ki ilaç harcamaları ve
vatandaşın ilaç harcamaları büyük ölçüde azaldı. Bu düzenlemelerle birlikte ilaca
erişim kolaylaştı. Ülkemizde şehirlerde olan 112 Acil Sağlık hizmeti köylerde de
verilmeye başlandı, istasyon sayısı artırıldı. Ambulanslarımızın içi modernleştirilerek
teknolojisi geliştirildi. Sisteme hava ambulans servisleri ve deniz taşıma araçları
alındı. Birinci basamak sağlık hizmetleri koruyucu sağlık ve ana-çocuk sağlığı
hizmetlerine önem verildi. Ülkemizin her tarafında çağdaş sağlık anlayışı içerisinde
halkımıza faydası olan aile hekimliği uygulaması başlatıldı ve sürdürülebilir hale
getirildi.
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Hayatımızda sahip olduğumuz en değerli varlığımız sağlığımızdır. Ömrümüz
boyunca aldığımız her nefeste kıymetini bildiğimiz değişmez paydamızdır.
Hayatımız içindeki her şey bu paydanın içinde yer alır. Ömür boyu yaşadığımız her
olay bu değişmez paydaya göre hesaplanır. Sağlık hizmetlerinin herkese eşit olarak
ulaştırılabilmesi için örgütlenmesi gerekir. Sağlık güvencesi sosyal statü cinsiyet
sosyal sınıf hiçbir ayrım yapmadan adalet ve hakkaniyet ilkelerine uygun olarak,
herkese sağlık güvencesi sağlanmalı, sağlık hizmetinden yararlanmalı, sağlık
hizmetleri kolay erişilebilir olmalı, sunulan sağlık hizmetleri çağdaş düzeyde ve
etkili olmalıdır.
Bir ülkenin gelişmekte olduğunu göstermesinde sağlık hizmetlerine verilen
önem görülür. Çünkü insan sağlıklı olduğu sürece çalışır üretir ve ülke ekonomisine
katkı sağlar. Sağlık hizmetlerinin iyileşmesiyle birlikte eğitim seviyesinin de
yükseltilmesi gerekir. Ülkelerin kalkınma göstergelerinin başında sağlık düzeyiyle
ilgili veriler gelir. Sağlık hizmetleri insanların sosyal hayatta ki yaşam sürelerini,
verimliliğini, canlılığını ve en önemlisi ülkeye katkı sağlamadaki getirileri açısından
birçok faaliyeti kapsamaktadır.
Ülkemizde ki sağlık sistemi iyi bir şekilde analiz edilerek, Sağlıkta Dönüşüm
Programı toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik uygulanmaya çalışılmıştır.
Mümkün olduğu kadar toplumdaki insanların sorunlarına çözüm olacak şekilde
Sağlıkta Dönüşüm Programı yürütülmüştür. Sağlık alanında uygulanan politikalar
toplumda yaşayan insanlara fayda getirmesi amaçlanmıştır. Ülkemizde yapılan bu
sağlık

reformlarının

uygulanmasıyla

birlikte

sağlık

hizmeti

sunumunun

değerlendirmesi yapılacaktır.
A. Araştırma Konusu, Araştırmanın Amacı, Önemi ve Sonuçları
Araştırma konusu, ülkemizde Sağlıkta Dönüşüm Programına neden ihtiyaç
duyulduğu, bu dönüşüm gerçekleşirken, ülkemize katkısının ne derecede olduğu
verilen sağlık hizmeti kalite yönünden hangi seviyeye ulaştığı araştırılacaktır.
Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de 2003 - 2015 yılları arasında uygulanan
sağlıkta dönüşüm programının toplumda yaşayan insanların ihtiyaçlarına ne kadar
cevap verebildiği araştırılacaktır. Uygulanan sağlık politikalarının hangi şekillerde
etkili olduğu, dönüşüm sürecinin yeterli seviyede olup olmadığı topluma ne kadar
yarar sağladığı, etkinliği ve verimliliği incelenecektir.
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Araştırmanın önemi, 2003 yılından itibaren uygulanmaya çalışılan bu projenin
ne kadar başarılı olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu programın uygulamaya
konulmasıyla birlikte sağlık hizmetleri geleceğe yönelik olarak dinamik bir işleyiş
kazandı. Dünyada yaşanan hızlı ve ekonomik gelişmeler doğrultusunda ülkemizde
Sağlıkta Dönüşüm Programıyla birlikte hızlı gelişmeler oldu. Ülkemizde sağlık
alanında atılmış bu adımlar, ülkemizi sağlık hizmeti alanında, daha iyi bir seviye
getirdi. Sağlıkta Dönüşüm Programıyla birlikte sağlığa verilen değer ve önem arttı.
Araştırmanın sonucu, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile sağlık sisteminin köklü
ve hızlı bir şekilde değişimini görmek mümkündür. Yapılan yenilikler halkımızın
sağlık

hizmetlerini

almada

ve

faydalanma

konusunda

önemli

ölçüde

kolaylaştırmıştır. Sağlıkta Dönüşüm Programında tüm vatandaşlarımızı kapsayacak
bir şekilde sağlık hizmeti verilmeye çalışıldığı görülmüştür.
B. Araştırma Metodları, Planı ve Sınırlıkları
Araştırma metodları, Sağlıkta Dönüşüm Programı adı altında yapılan
çalışmalar incelenmiştir. Sağlık alanında yapılan reformların değerlendirilmesi
yapılmıştır.

2003

yılı

öncesi uygulanan

sağlık politikaları

incelenmiş ve

değerlendirilmiştir. Kaynak kitaplar okunmuş ve araştırmalar yapılmıştır.
Araştırma planı, beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde sağlık hizmetleri
ele alınmış ve bu konuyla ilgili verilen hizmetler anlatılmıştır. İkinci bölümde çeşitli
ülkelerde ki sağlık sitemleri incelenmiştir. Üçüncü bölümde Türkiye’de sağlık
sisteminin tarihsel gelişimi, izlenen politikalar ve sağlık hizmetlerinin finansmanı
konusunda bilgiler verilmiştir. Dördüncü bölümde, Sağlıkta Dönüşüm Programının
amaçları hedefleri, sağlık sisteminin köklü ve hızlı değişiminden bahsedilmiştir.
Beşinci bölümde ise Sağlıkta Dönüşüm Programıyla ilgili genel değerlendirme
yapılmış olup sonuç ve önerilere yer verilmiştir.
Araştırmanın sınırlıkları, bu araştırmada ki sınırlılık Bakanlığın 2003 - 2015
yılları arasında uygulamış olduğu Sağlıkta Dönüşüm Programı incelenecek ve ne
kadar

başarıya

ulaştığı

değerlendirilecektir.

Çalışmada

Sağlıkta

Dönüşüm

Programının olumlu ve olumsuz yönlerine bakılarak, en iyi şekilde değerlendirilmesi
yapılacaktır.

4
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BİRİNCİ BÖLÜM
SAĞLIK HİZMETLERİ

1. SAĞLIK KAVRAMI
Sağlık insanoğluna sunulmuş nimetlerin en başında gelir. İnsanın özü sağlıktır.
İnsan özünü kaybettiğinde yani sağlığını kaybettiğinde yaşayamaz. Hayattan zevk
alamaz çünkü sağlığı bozulmuştur. Toplumsal sosyal manevi ve dini görevlerini
yerine getiremez. İnsanın mutlu olmasının temelinde sağlık vardır. Sağlıklı bir insan
genelde sağlığının kıymetini bilmez ancak kaybettiğinde sağlığının kıymetini anlar.
Sağlıklı bir yaşam için birey yediğine içtiğine dikkat etmeli ve düzenli olarak yılda
bir kez doktor kontrolünden geçmelidir.
Sağlık hizmetleri kavramı, 1961 tarih ve 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin
Sosyalleştirilmesi hakkında kanunun 2. maddesinde şöyle tanımlanmıştır. Sağlık
hizmetleri, insan sağlığına zarar veren çeşitli faktörlerin yok edilmesi ve toplumun
bu faktörlerin tesirinden korunması, hastaların tedavi edilmesi, beden ve ruhi
kabiliyet ve melekeleri azalmış olanların işe alıştırılması için yapılan tıbbi
faaliyetlerdir. Sağlık hizmetleri tanımda belirtildiği gibi bireyin sağlık düzeyinin
geliştirilmesi hastalıkların önlenmesi tedavi edilmesi toplumun sağlığıyla ilgili
faaliyetlerin tamamını kapsar.
Sağlık Dünya Sağlık Örgütü’nün anayasasında hastalığının olmayışı değil
bedenen ruhen ve toplumsal yönüyle tam iyilik durumu olarak belirtilir. Fiziksel
olarak sağlık bir değer değil büyük oranda ruhsal ve zihinsel bir değerdir. Zihinsel
olarak psikolojik durumunuz fiziksel durumunuzu büyük oranda etkiler. İnsanın
bedeni ruhu ve zihniyle uyumlu olmalıdır.
İnsan sağlığı bilim adamlarınca çok şekilde tarifi yapılmaktadır. Burada en çok
kabul edilen insan sağlığı tarifi şu şekilde ifade edilir.
İnsan sağlığı, birçok tanımı olan bir kavramdır. En değerli hazine insanın
sağlığıdır. Hayatta bütün istenilen şeyler para kariyer başarı hepsi insanın sağlığı
yerinde olursa bir anlamı olur. Dünya Sağlık Örgütü sağlıktan bahsederken bedensel,
ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilikten söz etmiştir.1 Sağlıkla ilgili tanımlar bütün
olarak değerlendirilmiştir.
1 Ak, B. Kavramlar ve Sağlık Sistemi, Yeni Türkiye Dergisi, Ankara, 2001, s.39
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Çevre sağlığı tarif edilmek istenirse, insan hayatının çevresinde bulunan
sağlığına zarar verebilecek bütün etkileri ortadan kaldırılması ve düzeltilmesi işidir.
Sanayileşme faaliyetlerinin hızlı bir şekilde artması sonucunda tabiatın düzeninde
meydana gelen değişmeler ve bozulmalar günümüzde insan sağlığını tehdit eder hale
gelmiştir. Çevrenin kirlenmesi sonucu su kaynaklarının tahrip olmasıyla birlikte
Doğal kaynak tahribi ve çevre kirlenmesi sonucu tabiatta ki doğal dengenin
bozulması, çok büyük bir tehlikedir. Bu durum insan sağlığına zarar veren etkendir.
Nüfusun hızla artması sonucu ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte çevre sorunlarının
temelinde, toplumda çevre koruma bilincinin fazla olmaması sağlıklı bir alt yapının
kurulamaması yatmaktadır. Sorunun çözümü için, öncelikle temiz içme suyu temin
edebileceğimiz tesisleri kurmak işletmek suyu klorlayarak içilebilir hale getirmek
lazımdır. Fabrikalardan çıkan zararlı atıklar için kanalizasyon tesisleri oluşturmak,
hava kirliliğini önlemek için dumansız yakıt sağlamak gibi çalışmalar yapılmalıdır.
Bu önlemlerin alınması toplumda hizmetlerin ulaştırılmasında önemli koruyucu
tedbirlerdir. Sağlık, bir canlının ruhen, bedenen ve sosyal olarak tam bir iyilik hali
olarak tanımlanırken çevre sağlığı tabirinde ise, özne çevre yerine varlığa yüklenerek
onun, çevresel etkenlere karşı korunması hali ve çevresel etkenlerin ona entegre
edilmesi tanımlanmaktadır. Çevre sağlığı; varlığın olumsuz olarak tarif edilen her
türlü çevresel etkene karşı korunması ve onunla çevresel etkenleri belirlenen
kriterlere uyumlu olarak bir arada tutma hizmetidir.
Ülkemizde yaşanan, ekonomik ve sanayi alanında hızlı ve sosyal ekonomik
gelişmelerin sonucunda sağlık sorunları da büyük ölçüde değişmektedir. Günümüzde
insan sağlığını etkileyen bulaşıcı hastalıklar, kalp hastalıkları, kanser, fiziksel
hastalıkların yanında psikolojik bozukluklar da büyük ölçüde etkilemektedir. Bir aile
bireyi ekonomik açıdan rahat değilse bu onun ruhsal ve psikolojik açıdan bozukluklar
göstermesi kaçınılmaz olur. Bundan dolayı birinci basamak tedavi hizmetlerinin
başta ruh sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ile toplumda sağlığa
önem verilmesini sağlamak toplumun korunması toplum bilincinin artırılmasına
çalışılmaktadır. Her ne kadar birinci basamak sağlık kuruluşlarına yönelik uygulanan
politikalar durumu dar alana kitlerse de esas itibarıyla düşünülen faaliyet öncesinde
böyle bir hizmet birinci basamaklardan itibaren yaygınlaşma esasına dayanmaktaydı.2
2 Ercoşkun, A. Halk Sağlığı - Çevre Sağlığı ve Gıda Maddeleri Mevzuatı, Ankara,1987, s. 35.
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Biyolojik olarak sağlık, insan bedeninde ki her bir hücrenin yüksek bir
kapasitede çalıştığı ve hücreler arası uyumun var olduğu bir durumdur. Psikolojik
sağlık, bireyin etrafında ki insanlarla uyumu ve hiç tahmin etmediği olaylara karşı
kendisini savunma olayıdır. Sosyolojik sağlık bireyin, toplum içinde ki davranış
şeklini yerine getirmeye çalıştığı durumdur. Bunun karşıtı ise hastalıktır, tanımları
yapılmıştır.
Toplumda yaşayan insanın tam sağlıklı diyebilmemiz için sadece hasta ve sakat
olmaması yetmiyor. Bireyin tam sağlıklı olabilmesi için ruhen bedenen sosyal
yönden tam bir iyilik hali içinde bulunması gerekir. Dünyada ki bütün ülkelerce kabul
edilen sağlık tanımıdır. İnsanı ruhen ve bedenen tam bir iyilik hali içinde olabilmesi
demek organizmanın bütün olarak değerleri ve haz noktası göz önünde
bulundurularak değerlendirilmesi esasına dayanmaktadır.
Bu durumun daha iyi anlaşılması için Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) kişinin
sağlık tanımına göre kimin ne kadar sağlıklı olduğunu ölçebilmenin mümkün
olmadığı tespitinin değerlendirmek gerekiyor. Sağlık kavramı ölçülmesinin tespiti
yapılamamaktadır. Bir standardı bir kriteri yoktur. Birey kendi kriterlerine
ulaştığında ya da standartları yerine getirdiğinde potansiyel olarak tam bir iyilik hali
içinde olacağı konusu sübjektif bir yargıdır.

o

Tüm bu bilgiler ışığında hastalık: İnsanın yaşamı açısından hiç tahmin
etmediği zamanda meydana gelen istek dışı bir durumdur. Bireyin sağlığını
kaybetmesi durumunda hastalığın niteliği, süresi, yoğunluk derecesi hastalık tiplerine
göre değişiklik gösterir. Tedavi yönteminde erken teşhis önemlidir. Meydana gelen
hastalığı hiç vakit kaybetmeden tanımlanması gerekir. İnsanın beden ve ruh sağlığını
yitirmesi, sadece o bireyin değil aynı zamanda aile fertlerinin de sorunudur. İnsanın
ailesi içerisinde bir kişinin hastalığı diğer aile bireylerinin de huzurunu kaçıracak ve
rahatsız edecektir. Eğer hastalık bulaşıcı bir hastalık ise durum daha kötüdür. Çünkü
hastalığın bulaşıcı yönünden dolayı diğer aile bireylerine de bulaşacaktır. Ekonomik
yönden bakıldığında ailede maddi bir kayba sebep olacaktır. Eğer hasta olan kişi
ailenin ekonomik durumunu üstlenen kişi ise işinden de geri kalacaktır.

3 Sağlık Bilgisi, http://w2.anadolu.edu.tr/aos/kitap/EHSM/1208/unite02.pdf Erişim (17/03/2015)
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Ekonomik olarak bakıldığında hastalığın bir de tedavi giderleri vardır.
Hastalığın aile bütçesine getirdiği ekstra yük oldukça önemli yer tutar. Sosyal
güvencesi olmayan bireylerin aileden biri hastalandığında o aileyi ekonomik yönden
çok daha fazla etkileyecek ekonomik imkansızlık sebebiyle birey için hayati tehlike,
aile için de maddi manevi zararlar söz konusu olacaktır. Bu anlamda oluşabilecek
olumsuzlukların ortadan kalması için sosyal devlet olmanın gereği devlet vatandaşını
sağlık harcamaları konusunda yalnız bırakmamalıdır.
Toplum içindeki kültür farklılıkları dolayısıyla değişik hastalıklar barındırır.
Subjektif ya da objektif anlamda olsun, ruh sağlığı fiziksel sağlık toplumsal düzeyde
uyumsuzluk veya dengesizliği gösterir. İnsan yaşadığı bölge itibariyle hasta olarak
tanımlanması bireyin etrafında ki yaşam olgularıyla birlikte değerlendirilmesi büyük
önem taşır.
Sağlık kısacası insanın iyi bir şekilde hayatını sürdürmesi hiç kimseye ihtiyacı
olmadan sosyal hayatına devam edebilmesi mutluluk içinde yaşamasına sağlıklı
yaşıyor diyoruz.
Toplumda yaşayan insanlar eski çağlardan beri kendini sağlıkla ilgili konularda
kendini muhafaza etmek korumak ihtiyacı gereksinimi duymuştur. Yaşadığımız
sürece hayat mücadele edebilmek için sağlıklı ve sıhhatli olmak gerekir. Eski
çağlardan günümüze kadar sağlık alanında sağlığın korunması için sürekli gelişmeler
olmuştur. İnsanlık tarihinin çeşitli zamanlarında sağlık insan kültürü ile orantılı
olarak gelişmeler göstermiştir. Eski çağlarda, sağlığı korumak için bazı dinsel ve
kanuni

prensipler ortaya çıkarmışlardır.

Günümüzde bu inançların verdiği

alışkanlıklar zamanla değişmiştir. Hamamlar eski suyolları, bazı sıhhi tesisler ve
miskinlerin konduğu tecrid haneler hep bunların işaretlerindendir. Günümüzde
ulaştırma ve haberleşme imkanlarının fazla olması sebebiyle bilgiler çok ileri bir
seviyeye çıkmıştır. Gerçek anlamda bilimsel tecrübeler ortaçağ sonunda ve Rönesans
döneminde başlamıştır. Tıp ve sağlığı koruma konusunda deneyler yapılmış, çeşitli
araştırma laboratuvarları kurulmuş, bilgiler analiz edilmiş bilimsel veriler toplanarak
bugünkü düzeye gelinmiştir. Bilim insanları çeşitli araştırmalar yaparak insan
sağlığını korumak için teknolojiyi geliştirme çabasındadırlar.4

4 Bodur, S. Aile Sağlığı Eğitim Serisi, Ankara, 1991, s.1.
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1.1. Sağlık Hizmetleri Tanımı
Toplumun sağlık durumunu düzeltmek için sağlık hizmetleri bir hizmetler
bütünüdür. Toplumda yaşayan insanların sağlığını korumak için sağlık hizmetinin
şeklini, standardını, kurallarını ve çerçevesini belirlemek ve bu esaslar dahilinde
çalışan sistemi denetlemek Bakanlığın görevidir. Bakanlık dışında sağlık hizmetleri
tedavi amaçlıdır. Sağlık hizmetleri rehabilite edici koruyucu, tedavi edici hizmetlerin
bütününün ağırlık merkezi Bakanlığın bünyesindeki sağlık hizmetleri oluşturmaktadır.
Özetle toplumda yaşayan herkesin beden ve ruh sağlığı içinde hayatının devamını
sağlamak, ülkenin sağlık şartlarını düzeltmek, bireylerin ve cemiyetin sağlığına zarar
veren durumlarla mücadele etmek, sağlık hizmetlerini halka ulaştırmak ve sağlık
tesislerini tek merkezden planlayıp hizmet vermelerini sağlamak Bakanlığın
görevidir.5
Sağlık hizmetlerini değerlere saygı konusunda ele alırsak hasta memnuniyeti
temel alınacaktır. Kalite sağlık hizmetleri açısından bakıldığında hastaya en iyi
hizmetin güvenilir bir şekilde verilmesidir. Hizmet kalitesinin gelişmesinde hasta
taleplerinin yerine getirilmesi önemli bir katkı sağlar. Hasta memnuniyetinin
oluşumu, hastaların aldıkları hizmetten gördükleri faydalara, hastanın katlanmaktan
kurtulduğu yükümlülüklere, hizmetten beklediği performansa, hizmetin sunulmasına
bağlı olarak değişmektedir. Sağlık bakım süreci içerisinde hasta memnuniyeti sağlık
programının bir parçası ve devamıdır. Sağlık fayda ve hizmet durumuna göre sürekli
olarak değişim göstermektedir.
İnsan Haklan Evrensel Bildirgesi, sağlığı insanın doğuştan gelme bir hakkı
olarak belirlemiştir. Sosyal hizmetler bakımından beslenme, giyinme, konut, tıbbi
bakım bireyin ve ailesinin sağlığını ve huzurunu sağlayacak bir yaşam düzeyine
sahip olmak herkesin hakkıdır. Kişinin kendi iradesi dışında meydana gelen sakatlık,
yaşlılık işsizlik, hastalık, dulluk, ve başka değişik sebeplerden dolayı geçim
araçlarını yitirenlerin bu durumlara karşı devlet tarafından güvence altına alınmaları
haklarıdır diye belirtilir.
Anayasamızda sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması başlığında vatandaşın
korunmuş çevre şartlarında beden ve ruh sağlığı içinde hayatını sürdürmesini
sağlamak devletin görevi olduğu anayasamızda madde 56’da şu şekilde yer
5 Karslıgil, Ş. Sağlık Bilgisi, İstanbul, 1973, s. 7.
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verilmiştir. Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi
geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve
vatandaşların görevidir. Devletimiz toplumdaki herkesin hayatını, beden ve ruh
sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi
artırarak ortak bir şekilde işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek
merkezden planlayıp hizmetin sürdürülmesini ve devamını sağlar. Devletimiz
hizmeti yerine getirmede özel sağlık ve sosyal kurumlardan faydalanarak şirketleri
gözlem altında tutarak denetleme yaparak hizmet verir. Genel sağlık sigortası sağlık
hizmetlerinin yerine getirilmesi için kanunla kurulabilir.
Anayasanın 56. maddesi, açıkça belirtilmiş şekilde sağlık hakkından çok,
sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını tanımıştır. Çünkü bu hak toplumda ki
herkesin devletten tıbbi bakım talep etmesini kapsamamaktadır. Diğer taraftan devlet
yükümlülükleri devletin mali ekonomik gücü ve olanaklarıyla sınırlı olduğundan
bahsedilmektedir.6
Anayasamızın 56. maddesinde ülkemizde yaşayan vatandaşlarımıza tanınmış
olan hak, esas olarak, devletin ve vatandaşların çevreyi sağlığa elverişli bir duruma
getirmesi ve bu halde tutmasıyla sağlanacaktır. Anayasamızın ayrıca, üçüncü
fıkrasına göre, herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak
üzere tek merkezden planlanmış bir sağlık hizmeti vermekle devlet yükümlü
olmuştur. Anayasamızda dördüncü fıkra gereğince, sağlık hizmetini bakanlık tek
merkezden verme yükümlülüğünü özel sağlık kuruluşlarını büyüterek değil, bunları
denetleme sistemi kurarak yerine getirecek ve bunlar üzerinde sağlık hizmeti verdiği
planlamanın gerçekleştirdiği yetkileri de kullanacaktır. Dolayısıyla devletimiz, 56.
maddenin son fıkrası gereğince, toplumda yaşayan herkesin sağlık hizmetlerinden
yararlanmasını sağlayarak genel sağlık sigortası da kurabilecektir. Böylece Anayasa
nın 56. maddesi devletimize herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde
sürdürmesini sağlama bunun içinde sağlık hizmetlerini planlama şeklinde genel bir
görevi yüklemiştir. Bundan dolayı 56. madde hükmü devletimiz bakımından bir
program hükmünü ifade eder. Devletin bu konudaki görevi her bir vatandaşın beden
ve ruh sağlığını tedavi edilmesini sağlamak bu amaca uygun olarak sağlık
hizmetlerinin yürütülmesini

koordine

edilmesini

planlanmasını

yapmak ve

6 Armağan, S. En Son Değişikliklerle 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, İstanbul, 2007, s.123
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denetlenmesini sağlaması gerekir. 56. madde gereğince, toplumda yaşayan insanlar
genel olarak sağlık sistemi kurulması ve bu sistemin iyi bir şekilde koordine edilmesi
ve denetlenmesi anlamında, çalışmayan yönlerinin giderilmesi şeklinde taleplerini
ileteceklerdir. Devlet sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak iyi bir şekilde yürütmek
amacıyla genel sağlık sigortası sistemi kursa da, bu devletin tüm sorumluluğu
üzerine aldığı anlamına gelmez. Bakanlık Sağlıkta Dönüşüm Programında mümkün
olduğu kadar hatalara meydan vermemeye çalışmıştır.
Uluslararası hukukta sağlık hakkı, kişilerin beden ve ruh sağlığı içinde
yaşayabilmeyi olanak tanınması sosyal bir hak olup aynı zamanda diğer devletlerin de
anayasalarında belirtilmiş toplumsal sosyal bir haktır. İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesi’nin 25. maddesinde ‘Herkesin, gerek kendisi gerek aile bireyleri için sağlık
bakımına, yeterli sosyal hizmetler dahil olmak üzere sağlığını kavuşturacak uygun bir
n

yaşam düzeyine sahip olmaya vardır’ denilmektedir. Sağlık hakkı tek başına yeterli
seviyede değildir. Hukuki düzenlemeler yapılarak personel araç teşkilatlanma gibi
sağlık hakkının gerçekleşmesini yardımcı olunmalıdır. Ülkemizde sağlık hakkı iki
yönüyle ele alınır. Sağlık zabıtası ve sağlık hizmeti, direk olarak bakım hizmeti ve
tedavi hizmeti çalışmalarını gerçekleştiren bir programla yapılır. Özel kuruluşların ve
devletin yardımıyla olur. Sağlık zabıtası genel olarak ise yiyecek içeceklerin
temizliği, halka açık olan yerlerin temizliği, çevre sağlığı, anne bebek sağlığının
korunması, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önleme, özel tıbbi hizmet kuruluşlarının
denetlemesi gibi faaliyetlerin yapılmasını sağlar.
İktisadi,

Sosyal ve Kültürel Haklar, Uluslararası

Sözleşmesi’nin

12.

maddesinin 1. fıkrası, taraf devletlerin herkese yüksek beden ve ruh sağlığı
standardından yararlanma hakkını sağlanmasını düşünmektedir. Maddenin 2.
fıkrasında ise, sağlık hakkının sağlanmasının lüzumu için belli başlı önlemler alınması
gerektiği sayılmakta ve devlete buna uygun bir şekilde davranma sorumluluğu
getirmektedir. Endüstriyel ve çevresel sağlığın düzeltilmesi, çocuk ölümlerinin
azaltılması ölü doğum oranının düşürülmesi meslek hastalıkları ve salgın
hastalıklarının yayılmasının önlenmesi çocukların sağlıklı gelişmesi için önlemlerin
alınması, toplumda yaşayan tüm bireylere tıbbi hizmet sağlayacak şartların yerine
getirilmesini içermektedir. Avrupa Birliği Anayasası V. Kısım birliğin koordine7
7 Erdoğan, M. İnsan Haklar Teorisi ve Hukuku, Ankara, 2007, s. 232
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edici, destekleyici ve tamamlayıcı bir şekilde faaliyet gösterebileceği alanlar başlığı
altında Madde III-278’de sağlık konusuna değinilmiştir. Birlik insan sağlığının
korunmasında politikalar oluşturarak çeşitli sağlık hizmeti faaliyetleri yaparak
yüksek düzeyde insan sağlığının koruması yönünde adımlar atacaktır. Ulusal
politikalarda birlik, halk sağlığının korunması ve iyileştirilmesi yönünde, fiziksel ve
zihinsel rahatsızlıkların önlenmesi gibi tedbirler alacaktır.
1.2. Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri
Sağlık hizmetleri verilmesinde dünyada ki teknolojik gelişmelerin takip
edilmesi açısından bilim insanı yönünden hizmet yönüyle pahalıdır.
Sağlık hizmetleri;
- Sağlık hizmetlerinin toplumsal fayda özelliği,
- Tüketici talebinin belirsiz olması,
- Hizmette kar güdümlü bir politika izlenmemesi,
- Sağlık hizmetinin pahalılığı,
- Toplumda sosyal hizmet olması,
Sağlık hizmeti devamlı olması gibi özelliklere sahiptir. Genel olarak ülkede
sağlık politikaları belirlenirken hizmetten yararlanma hizmetin sunulması hizmet
bedelinin belli olması, hizmetin verimliliği, kalitesi gibi ekonomik durumlara bakılır.
Sağlık hizmetlerinde toplumda yaşayan insanların almış olduğu hizmetten
memnuniyeti önemli yer tutar.

o

Sağlık hizmetlerinde insanlara daha iyi bir hizmet verilebilmesi için uluslararası
alanda yapılan yenilikleri bilmek ve bunu ülkeye kazandırmak gerekir. Maddi
anlamda bakıldığında sağlık hizmeti gerçekten pahalı bir hizmettir. Sağlık
hizmetlerinde bilimsel olarak yapılan çalışmalar yakinen takip edilmeli ve kullanılan
teknolojiye bakılmalıdır. Tedavi edici hizmetlerde talebi, hizmeti kullanan yani hasta
belirlemez.

Sağlık hekimlerimiz tarafından uzmanlaşmış personel tarafından8

8 Sağlık Hizmetleri, http://www.forumlord.net/saglik/124557-saglik-hizmetlerinin-temelozellikleri.html #ixzz2LHWoxxzR. Erişim (18/03/2015)
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ihtiyacın tespiti yapılarak giderilir. Sağlık hizmeti ihtiyacı her ne şart altında olursa
olsun gerçekleşen talep olmak zorundadır. Eldeki tüm imkan ve olanaklar
kullanılarak sağlık hizmeti ulaştırılır. Toplumda yaşayan tüm vatandaşlarımıza ayrım
gözetmeksizin sağlık aynı zamanda adaletli bir şekilde herkese açık olacak şekilde
ihtiyaç olduğunda verilen bir hizmettir. Bireylerin sağlık hizmeti yerine başka bir
hizmeti tercih etme durumu yoktur. Koruyucu sağlık hizmetlerinde bireyin aşı olması
kendini koruduğu gibi bu hizmetten faydalanmayan insanları da bulaşıcı
hastalıklardan korur. Yani bu hizmetten faydalananlar sadece tedavi görenler
değildir. Sağlık hizmeti toplumsal bir hizmettir kar amacı yoktur. Sağlık hizmetleri
verilirken hastanın ne zaman tedaviye geleceği belirsiz olduğundan hizmet yirmi dört
saat kesintisiz olarak yapılır. Sağlık hizmeti hiçbir zaman durmaz ve aksamaz bunun
içinde her türlü tedbir ve önlem alınır.
Sağlık hizmetlerinin önemli bir hizmet olması nedeni ile hizmet sunumunu
yapan personelin yetersiz olmaması gerekir. Çünkü yapılan bir hata insan yaşamında
önemli ciddi sonuçlar doğurabileceği için sağlık hizmetlerinde eğitim ve hizmet
kalitesi tanımlarının önemi artar. Sağlık hizmetlerinde kalite konusunda henüz kesin
bir kavram olmamasına rağmen ekonomik sosyal kültürel açıdan bakıldığında hizmet
kalitesi önemli bir yer tutar.
Kalitenin gözlenmesi sağlık hizmetlerinde ayrılan bütçenin ve verilen hizmetin
özelliklerinin belirlenmiş standartlara göre ne ölçüde yapıldığını göz önünde
tutulması gerektiğini gösterir. Kalitenin amacı sağlık sisteminin faydalarını kişiye
ulaştığında duyulan memnuniyeti yararlarını en üst seviyeye çıkarmaktır. Bundan
dolayı sağlık hizmetinde kalite güvencesinden toplam kalite yönetimine kadar
ilerleyen bir zaman yaşanmıştır.9
Tüm hizmetlerde olduğu gibi sağlık hizmetinin de bir ekonomik hesabı vardır.
Sağlık hizmetleri ekonomik olarak üç ana kısımda inceleyebiliriz. Bunlar sağlık
hizmetleri çalıştırılmasına ait işletme maliyetleri, hasta veya ailesinin maliyeti ve
sağlık hizmeti dışı kayıplara ait ekonomik maliyetlerdir. Bu girdilere karşılık çıktılar
ise hastadaki değişiklikler, kaynak kullanımındaki paraya karşılık gelen değişiklikler
ve hasta ve ailesinin yaşam kalitesindeki düzelmeler olarak ortaya çıkmaktadır.

9 Sağlık Hizmetleri http://www.forumlord.net/saglik/124557-saglik-hizmetlerinin-temelozellikleri.html #ixzz2LHWoxxzR. Erişim (18/03/2015)
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Burada hasta ve ailesinin sunulan hizmetten memnuniyeti önemlidir.
Ülkemizde ortalama yaşam süresinin uzaması ile ekonomik anlamda tüketici
konumunda bulunan yaşlı nüfusun artışı nüfus yapısı değişmeler, sağlık hizmetinde
insan gücü ekonomik maliyetin artışı, hizmet verilmesine yönelik nitelikli personel
artış talebinin teknolojide gösterdiği maliyet artışları, tedavi edici hizmetlere olan
talep artışı, gibi durumlardan dolayı sağlık hizmetlerinde maliyet artışlarının ana
sebepleridir. Sağlıkta genel amaç toplumda yaşayan insanların ömrünü uzatarak
güzel bir yaşam sürmesini sağlamaktır. Sağlık hizmetinin kaliteli bir hizmet
olabilmesi için elindeki tüm imkan ve olanakları kullanarak hedefe ulaşması gerekir.
Sağlık hizmetinde özetlemek gerekirse bir hedefe yönelik olarak yapılan çalışmalar
da dikkat edilmesi gereken ulaşılabilirliğini etkinliği hakkaniyetini, kapsayıcılığını,
yükselterek, tüm toplumu içine alacak kaliteli bir sağlık hizmeti sunulmasını
sağlamaktır.
1.3. Sağlık Hizmetlerinin Sınıflandırılması
Dünya ülkelerinde ve ülkemizde 1978 yılında öncelikle çözümlenmesi gereken
sağlık problemleri açıklanmış ve bunların tümü temel sağlık hizmetleri olarak
sınıflandırılmıştır. Kapsam bakımından temel sağlık hizmetleri şu uygulamaları
kapsamaktadır. Sağlık sorunlarını çözme temiz içme suyu sağlama kontrol altına
alma yöntemlerini içeren toplum eğitimi, uygun bir besin ve gıda sağlanması,
çocuklarda sağlık hizmetlerini geliştirme, anne sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini
geliştirme, başlıca ateşli hastalıklara karşı bağışıklık sağlama uygulamalarını
etkinleştirme, bulaşıcı ve salgın hastalıklardan koruma ve kontrol yöntem ve
uygulamalarını iyileştirme, genel hastalık ve yaralanmaların uygun tedavi şekillerini
belirleme veya yaygınlaştırma, gerekli ilaç ve tıbbi desteği verme sağlık hizmetini
iyileştirme, çevre şartlarını geliştirmedir.10
Tedavi ve koruyucu hekimlik uygulamaları bir bütün olarak değerlendirilerek
ele alınmalıdır. 1961 yılında ülkemizin sağlık sistemi bu temel esas alınarak
düzenlenmiştir. Temel sağlık hizmetleri uygulamalarında bütün sektörlerin işbirliği
ve sağlık hizmeti götürülen toplumun katkısı beklenmektedir.
Sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksaklığın meydana çıkmaması için zincir
10 Sözen, C.- Alkan, G. Sağlık Kuramlarına Önemli Bir Yönetim ve Organizasyon Sorunu. Sağlık
Dergisi, İstanbul, 2009, s. 15
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şeklinde her türlü hizmet birbirine bağlı ve kenetli olmalıdır. Çünkü bir bölümde
aksaklık tüm hizmeti bütünüyle etkilemektedir. Bundan dolayı zincirdeki her halka
birbirine çok iyi bağlı olmalı ve ona göre hareket etmelidir. Zincirde bulunan her
sağlık elemanın sağlık hizmetinin eksiksiz ve sorunsuz olarak sunulmasının farkında
olması ve sorumluluk bilincinde olacak şekilde birbirleriyle koordinasyonlu bir
şekilde çalışması gerekir. Çalışma ortamında koordinasyon olduğunda görev ve
sorumluluk bilinci kaliteli hizmeti oluşturmaktadır. Her bir sağlık elemanı en alt
hizmet sunumundan en üst hizmet sunumuna kadar her bir ayrı görevi zamanında ve
özenli bir şekilde yapmalıdır.
Sağlık hizmetlerinde nitelikleri bakımından birbirini tamamlayan anlaşıla
bilirliğini kolaylaştırmak, maliyet fayda analizi yapabilmek, hizmet sunumunda
etkinlik sağlamak, buna benzer amaçlarla sınıflandırılma gereği doğmuştur. Bu
çalışmada kullanılan sınıflandırma dünyada sağlık alanında en yetkili örgüt olan
Dünya

Sağlık

Örgütü

(WHO)

tarafından

yapılmış

ve

ülkemizde

sağlık

hizmetlerinden sorumlu olan Bakanlık da kabul edilmiş ve uygulanmıştır. Sağlık
hizmetlerinde bir sınıflandırma yapacak olursak sağlık hizmetini sağlık, koruyucu,
tedavi edici ve rehabilite edici yönleriyle bir kapsam içinde ele alıp bu yönlü bir
çalışma yapmamız gerekecektir.
1.4. Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Koruyucu

sağlık hizmetleri

kişinin ve toplumun sağlığının korunup

geliştirilmesi için bireye ve çevreye yönelik olarak alınacak önlemlerin hepsini ifade
eder. Koruyucu sağlık hizmetleri çerçevesi çok geniş ve kapsamlı bir sağlık hizmeti
türüdür. Toplumda yaşayan vatandaşlarımızın hastalanma oranı azaltılırsa bundan
tüm toplum bireyleri faydalanır.11 Koruyucu sağlık hizmeti, bir hastalık meydana
çıkmadan bunun önlemini alıp toplum sağlığını korumaya yönelik önlemler alır.
Kamu ekonomisi açısından baktığımızda koruyucu sağlık hizmetlerinin maliyeti
düşük, etkilediği kesim çok yüksektir. Koruyucu sağlık hizmetleri iki ana sınıfa
ayrılmaktadır. Bunlar:
Çevreye Yönelik Hizmetler: Çevre sağlığı hizmeti genel olarak toplumda yaşayan
insanlara temiz hava sağlamak, temiz su temini, sıvı ve katı atıkların sağlığa uygun

11 Bulutoğlu, K. Kamu Ekonomisine Giriş, İstanbul, 2003, s.297
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bir şekilde imha edilmesi, zararlı böceklerle mücadele, besin sağlığı, alt yapı
çalışmaları kirli su ve kanalizasyon çalışmaları gibi hizmetleri kapsar. Çevreye
yönelik sağlık hizmetleri toplumda bireyden başlayarak çevre bütününü alacak
şekilde doğrudan hizmet veren tüm sağlık hizmetlerini kapsamaktadır.
Kişiye Yönelik Hizmetler: Toplumda yaşayan insanların hastalanmaya karşı direnç
göstermeleri için gerekli aşı ve sağlık tedavilerini yapma, vücudun direncini artırmaya
yönelik çalışmalar yapılır. Hastalık başlamadan önce konulan teşhis sayesinde tedavi
daha başarılı olur. Görüldüğü gibi birey temel alınarak hastalıklara karşı geniş
korumaya yönelik bir sistem belirlenmiştir.
Koruyucu Hekimlik: Koruyucu hekimlik, insanları iyi bir sağlık haline kavuşturmak
için sadece hastalıklardan korumak değil, aynı zamanda, insan sağlığını bozan,
gelişme ve çoğalmayı engelleyen ve insanların hastalıklara karşı direncini kıran, iyi
yaşama ve iyi beslenme imkânlarını zedeleyen sosyal ve ekonomik sebepleri de
ortadan kaldırmakla da ilgilenir. Koruyucu hekimlik sosyal bir hizmet olduğu için
konuları arasına giren meseleler çok ve çeşitlidir. Bunlar arasında verem, sıtma,
trahom, frengi, kanser gibi sosyal hastalıklarla savaşmak, çiçek, kolera, veba, tifüs
gibi serpici bunlara benzer bulaşıcı hastalıklarla savaşmak, halka sağlık koruma
tedbirlerini öğretmek, ölüm, doğum, hastalık ve her türlü nüfus hareketlerine ait
hayati istatistikleri tutmak ve bunlardan faydalanarak koruyucu tedbirler almaktır.
Koruyucu hekimlik bireyden çevreye doğru hastalıklar noktasında önlem alıcı
tedbirler geliştirir. Koruyucu hekimlik ile ilgili faaliyet alanları şöyle sıralana bilinir.
Köy, kasaba ve şehirlerin, fabrikaların, evlerin, okulların ve umumi yerlerin sağlık
şartlarına uygun olarak kurulmasını, içme suyu, kanalizasyon, mezbaha gibi tesislerin
sağlık kaidelerine göre yapılmasını sağlamak ye kontrol etmek gibi bir dizi
faaliyetlerdir. 12
1.5. Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri
Gerekli tedbirler alındıktan sonra gelişen hastalık durumunda verilen hizmet
tedavi edici sağlık hizmetleridir. Hastalık karşısında koruyucu hizmet yetersiz kalınca
hastalığı tedavi etmek için tedavi edici sağlık hizmetleri devreye girer. Tedavi edici
sağlık hizmetleri, hastalanan kişinin tekrar eski sağlığına kavuşabilmesi için yapılan12
12 Güneri, E. 2000’li Yıllara Doğru Sosyal Devletin Gerçekleşmesinde Sosyal Hizmetlerin Yeri ve
Önemi, Ankara, 1995, s. 175
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her türlü sağlık hizmetleridir. Tedavi edici sağlık hizmetleri, doktorların gözetiminde
sağlık alanında uzmanlaşmış personelin sorumluluğunda, her türlü katkıyı verecek
şekilde hizmet verir.
Tedavi hizmetleri, hizmet yoğunluğu ve hizmet kapsamı kriteri esas alınmak
üzere şu şekilde sınıflandırılır. Koruyucu sağlık hizmetlerine göre, tedavi edici sağlık
hizmetlerinde bireyin görmüş olduğu fayda daha ön plandadır. Bu hizmeti alırken
sosyal fayda, hastalığın bulaşıcı olma durumuna göre veya hastanın etrafı için
tehlikeli olma derecesine göre değerlendirilir. Tedavi hizmetleri birinci basamak,
ikinci basamak, üçüncü basamak olmak üzere üç şekilde sınıflandırılır. 13
1.5.1. Birinci Basamak Tedavi Hizmetleri
Toplumda yaşayan insanların hastalandığında tedavilerinin evde ve ayakta
yapılarak hizmet veren sağlık birimleridir. Bu birimler genellikle yataksız hizmet
verir. Birinci basamak tedavi edici sağlık kuruluşlarına örnek olarak TBC
dispanserleri, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri sağlık ocakları diye
örneklendirilebilir. Sağlık kuruluşlarında hastaların başvurdukları birinci basamak
tedavi hizmetlerinde ilk tedavileri uygulanır. Ülkemizde bu hizmet sağlık evi ve
sağlık ocaklarında yapılır. Bölge halkına hizmet götürülerek halkın genel sağlık
taraması yapılır. Hasta olan varsa erken tanı konularak tedavisi yapılır. Hastanede
sağlık hizmeti verilmesi gerekenler sevk edilir. Yapılan hizmette bu çalışmalar ekip
hizmeti olarak verilir. Birinci basamak sağlık kuruluşlarının önemi aile hekimliğin
başlamasıyla birlikte ilk müdahalede önemini yitirmiştir. Bu sistem üzerine sağlık
hizmetlerinin ilk basamağı olan tedavi hizmetlerinin yapılan reformlarla birlikte
öneminin azalacağı bir gerçektir.
1.5.1.1. Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi
Ülkemizde ana çocuk sağlığı ve aile planlaması çalışmalarının geçmişine
baktığımızda, 1925 yılında ana ve çocuk sağlığının korunması amacıyla kurulan
doğum ve çocuk bakımevleri bu alanda Cumhuriyet döneminde kurulan ilk kuruluşlar
olarak sayılır. Günümüzde ana ve çocuk sağlığı kuruluşu yoktur. Bunun yerine
doğumevleri, doğumda annenin ve çocuğun sağlığıyla ilgilenen ilk kuruluşlar olarak
bilinmektedir. Ana çocuk sağlığının korunmasıyla ilgili 1930 yılında onaylanan 159313
13 Seren, S.- Seren, A. Koruyucu Hekimlik ve Sağlık Bilgisi, İstanbul, 1973, s.4

18

sayılı Umumi Hıfzıssıhha Yasası ana çocuk sağlığı konusunda ki maddeleri kapsar.
Bu yasanın 3. maddesinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının hizmetleri
vurgulanırken, bebek doğum oranını artırma ve kolaylaştırma, bebek ölümlerinin
azaltılması, annelerin doğumdan önce ve doğumdan sonra sağlıklarının korunması
doğan çocukların sağlığının güvence altına alınması söz konusu bakanlığa görev
olarak verilmiştir. Bu durumda ana çocuk sağlığı hizmetlerinin bakanlık bünyesinde
hukuksal temeli oluşturulmuştur.
Ülkemizde ana çocuk sağlığı teşkilatlanması WHO ve Birleşmiş Milletler
Çocuklara Acil Yardım Fonu (UNICEF) ile Türkiye Cumhuriyeti hükümeti arasında
05.09.195l tarihinde Ankara’da yapılan bir antlaşmayla sağlandı. Bu antlaşma 19
Mart 1954 gün ve 6367 sayılı yasayla onaylandı. Antlaşma süresi 20 yıldı. Bu zaman
dilimi UNICEF’in geri kalmış bir ülkeyle yaptığı antlaşmaların en uzun zamanlı
olanıydı. Nüfusu 50.000 olan bölgelerde antlaşmaya göre kentlerde merkezler
kurulacaktır. Ana ve çocuk sağlığı köy istasyonları bu nüfusa yakın ilçelerde şubeler
ve bunlara bağlı olarak merkezde kurulacaktı. Ana çocuk sağlığı merkezleri
teşkilatlanma çerçevesinde ilk kez Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sağlık İşleri
Genel Müdürlüğüne bağlı bir şube olarak çalışmalarına başladı.
Aile planlaması ve ana çocuk sağlığı merkezlerinin görevleri şöyle belirtilmiştir.
Ülkemizde ki durum ve problemler göz önüne alınarak ana çocuk sağlığı ve aile
planlaması çalışmalarında öncelikle bu konularla ilgili hedefleri belirlemek, bu
hedefler doğrultusunda çalışmalar yaparak hazırlanmış olan plan ve programların
uygulanmasını sağlamaktır. Türkiye’de verilecek her türlü ana sağlığı, çocuk sağlığı
aile planlaması

hizmetlerinde

gerekli

denetimi

yapıp

koordinatör

halinde

çalıştırılması gerekir. Okul çağında ki çocukların beden ve ruh sağlığını korumak
için doğum öncesi, bebeklik ve süt çocukluğu, gelişme çağı, okul çağı dönemlerinde
bakım ve kontrollerinin yapılması için gerekli önlemleri almak ve uygulanmasını
sağlamaktır. Annenin ve doğacak bebeğin, fiziksel ve ruhsal sağlığını korumak için
doğum öncesi, gebelik ve gebelik sonrası bakım ve kontrollerinin yapılması için
gerekli önlemleri almaktır.14 Yeni evlenecek çiftlere ve evli olan çiftlere aile
planlaması kadın sağlığı, bebek sağlığı ve evlilik konularında sosyal ve tıbbi açıdan

14 Karataş, K. 2000’li Yıllara Doğru Sosyal Devletin Gerçekleşmesinde Sosyal Hizmetlerin Yeri ve
Önemi, Ankara, 1994, s.196

19

eğitim ve danışmanlık hizmeti verebilecek plan ve programlar hazırlanması ve bu
programların başarıya ulaşması için takibinin yapılması gerekir.
Ülkemizin en önemli sağlık problemlerinden birisi annelerin ölümleri ve bebek
ölüm olayının çok yüksek derecede olmasıdır. Anne ölümleriyle ilgili yapılan
araştırmalar incelendiğinde ölüm nedenlerinin temelinde kısa zamanlı çokça yapılan
doğum ve istenmeyen hamilelikler oluşturmaktadır. Bu şekilde oluşan gebeliklerde
birde gebelik muayene ve kontrollerinin zamanında yapılmamış olması ile
doğumların sağlık personeli denetimi ve gözetimi altında olmayışı da anne ölüm
oranlarının çok yüksek rakamlara ulaşmasını sağlar. Gerekli önlemler alındığı
takdirde anne ölüm oranı ciddi miktarda azalış gösterir.
Ülkemizdeki ekonomik durumun düzeltilmesi kalkınmanın sağlanması eğitim
seviyesinin yükseltilmesi durumunda vatandaşlarımız bilinçlenecektir. Bu sayede
istenmeyen gebeliklerin önlenmesi, anne adaylarının sağlıkla ilgili konularda
bilgilendirilmeleri ve bilgileri uygulamaya dönüştürmeleri, doğumların sağlık
elemanları tarafından yapılmasıyla birlikte büyük bir değişim olacaktır. Bir ülkedeki
sağlık hizmetlerinin kalitesini anne ölüm hızı ile bebek ölüm hızı, genel gelişmişlik
düzeyini ve genel sağlık düzeyini gösteren iki önemli göstergedir.
1.5.1.2. Sağlık Ocağı
Ülkemizde sosyal devlet olmanın getirdiği sorumluluk gereği sağlık ocakları
vatandaşlarımıza hizmet verir. Kalkınmakta ve gelişmekte olan bölgelerde veya
nüfus yoğunluğu bakımından kırsal kesimde bulunan bölgelerde oluşturulan birinci
basamak sağlık hizmetleri veren tesislerdir. Bölgesel hizmet veren sağlık ocakları,
hastane kadar sağlık personeli ekipmanı ve malzemeye sahip olan hizmet
kuruluşlarıdır. Hastanelerin bulunduğu merkezlerde sağlık ocakları 8 saat çalışan
hizmet birimleridir. Hastanesi olmayan ilçe köy ve beldelerde acil vakalar küçük
cerrahi müdahaleler ve ilaç uygulama hizmetlerini yürütmek için nöbetçi sağlık
personeli bulunur. İl sağlık müdürlüğünün talimatı ile nöbetçi personel sağlık ocağında
hazır bulunur. Ayrıca sağlık personeli evlerinde bekleyerek hasta geldiği zaman sağlık
ocağına gidecekleri şekilde icap nöbeti tutabilir. Sağlık ocaklarında nöbet esasları
bulunduğu ilin büyüklüğü, hasta yoğunluğu, merkezin hastaneye olan mesafesi gibi
durumlar göz önüne alınır ve ona göre belirlenir. 112 acil sağlık hizmeti veren sağlık
ocaklarında nöbet süresi 24 saattir. Durumu acil olan hastaları en yakın hastaneye bu
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hizmeti veren ekip götürür. Gündüzleri poliklinik hizmeti genelde yoğun olduğu için
sağlık ocaklarının gezici ekipleri köylere de hizmet götürür.
Koruyucu hekimlik hizmetleri verilirken sağlık ocaklarında hastaların muayene
ve tedavisi yapılırken sağlık ocağında hastaların sağlık sicillerinin tutulması gerekir.
1.5.1.3. Verem Savaş Dispanseri
Ülkemizde veremle yapılan mücadelenin zamanı bir yüzyıldan daha fazla
zamana dayanır. Tarihimizden bugüne kadar gelen süreç içerisinde veremle ilgilenen
önemli insanlar olmuştur. 11. yüzyılda İbni Sina, 15. yüzyılda Fatih döneminin ünlü
hekimlerinden Şerafettin Sabuncuoğlu ve 18. yüzyılda Abbas Vesim Efendi gibi Türk
tıp tarihine geçmiş hekimlerin verem hastalığıyla ilgilendiği görülür. Cumhuriyetin
ilk yıllarında başlayan veremle mücadele ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele devletin
temel sağlık politikaları olmuştur. 1930 yılında yürürlüğe giren Umumi Hıfzıssıhha
Kanunu ile devletin verem savaş faaliyetleri konusundaki politik kararlılığı
sunulmuştur. Verem Savaşı Merkez Teşkilatı 14.06.1960 tarihinde 5439 sayılı
kanunun 2. maddesine istinaden ve 16996 sayılı Bakanlık onayı ile bir Genel
Müdürlük haline getirilmiştir. 25.04.1963 tarih ve 225 sayılı kanunla Bakanlık
teşkilat kanununda yer aldığı görülmüştür.15
Verem Savaş Daire Başkanlığı bir yere bağımlı olmayan bağımsız bir daire
başkanlığıdır. Tüberkiloz gözetiminde merkez teşkilat birimi Verem Savaş Daire
Başkanlığı oluşturmaktadır. Bakanlıkta bütçesi ayrı tutularak işlem yapılır ve
hazırlanır. Teşkilatında şube müdürlüğü kadroları vardır. Verem savaş grupları
merkeze doğrudan bağlıdır. Türkiye’de TBC kontrolünü ara birimi Sağlık
Müdürlüğü ile beraber çalışan verem savaş il koordinatörü oluşturur. Verem savaşı
dispanseri ilde tek ise başhekimi verem savaş il koordinatörüdür. İl içinde birden fazla
verem savaş dispanseri varsa, verem savaş dispanseri başhekimlerinden birisi, il
sağlık müdürlüğünün yapmış olduğu teklif ile Verem Savaş Daire Başkanlığı’nca
verem savaşı il koordinatörü olarak ataması yapılır. Verem savaş kayıt sistemini il
arşivi oluşturur. TBC kontrolünde en uzak birimi verem savaş dispanserleri oluşturur.
Verem

savaş dispanserleri bakteriyolojik inceleme yapabilir,

ücretsiz ilaç

dağıtabilirler. Hastaların tedavisi bitinceye kadar takip eden, hasta kayıt sistemine

15 Verem Savaş Dairesi, http://www.verem.org.tr/pdf/sayfa 83-98.pdf, Erişim (19/03/2015)

21

sahip kuruluşlardır. Birinci basamakta faaliyet gösteren sağlık ocakları, ana - çocuk
sağlığı merkezleri ve sağlık evleri verem savaş dispanserleri ile ortaklaşa bir uyum
içerisinde çalışırlar.
1.5.1.4. Aile Hekimliği
İlk basamak tedavi hizmetleri verilirken, belli bir ekiple birlikte yaşı cinsiyeti
hastalığı ayırt edilmeden toplumdaki tüm vatandaşlarımıza aile hekimliği hizmeti
sunulur. Hastaya ilk defa yapılan müdahale aile hekimliği sağlık sistemiyle olur.
Aile hekimliğinde hastanın yaşına, cinsiyetine bakılmaksızın tüm sağlık sorunlarıyla
ilgilenilir ve tedavi edilir. Sağlık tesislerinin aktif ve etkili bir şekilde hizmet vermesi
sağlanır. Birinci basamakta diğer sağlık personeliyle birlikte koordineli bir şekilde
çalışarak hastanın yerine üstlendiği savunma göreviyle diğer uzmanların sunduğu
hizmetleri yapar. Farklı uzman branşları gibi kendine özgü bir eğitimi olan, araştırma
konuları bulunan, dahili tıp bilimleri içinde, klinik bir uzmanlık alanıdır. Toplum
içinde ayrım gözetmeksizin yaşlı genç çocuk tüm bireylere hem koruyucu hem de
tedavi edici sağlık hizmetleri sunan bir tıp uzmanlık branşıdır.
Aile hekimliği çalışmasının amacı, bireye yönelik koruyucu hekimlik
hizmetleri ile ayakta ve evde hasta tedavisi hizmetlerinin hastalık, cinsiyet, yaş
ayrımı yapılmaksızın her bireye kapsamlı bir şekilde devamlı olarak verilmesidir. İl
sağlık müdürlüğü tarafından kişilerin aile hekimlerine kaydı, ikamet ettikleri bölge
göz önünde bulundurularak yapılır. Vatandaş istediği takdirde aile hekimini
değiştirme hakkına sahiptir. Aile hekimliği kendisinin çözemediği sorunlarda diğer
uzman doktorlara veya diş hekimlerine hastayı yönlendirir ve koordinatörlük yapar.
Böylece aile hekimliği kendisine kayıtlı bireylerin aynı zamanda sağlık danışmanı ve
bu konularda vatandaşa yol gösteren ve onlara yardımcı olan kişi konumundadır.
Aile hekimi tanı koyamadığı ve tedavisini yapamadığı hastaları sevk eder. Hastaların
geri dönüşüm olarak bildirilen tanı, tedavi, muayene ve yatış bilgilerini kontrol eder.
Hasta olan bireyi gerekli gördüğü zaman gözlem altına alarak tedavisini yapar.
Reçete sevk evrakı gibi belgeleri yazabilir. Ayrıca evlilik, okul, işe giriş gibi
durumlarda sağlık raporu aile hekiminden alınır.16

16 Aile Hekimliği, ailehekimligi.gov.tr/aile-hekimlii/aile-hekimliinin-oezellikleri.html. Erişim
(19/03/2015)
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İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3000 kişiye 1 aile hekimi düşecek şekilde
çalışma yapılır. Kırsal bölgelerde mümkün olduğu kadar en az 2 aile hekimi birbirine
yakın bölgelere bakacak şekilde planlama ve düzenleme yapılır. Bu durumda
hekimlerden biri eğitimde yada izinli olduğu zaman birbirinin hastalarına
bakabilecekler ve vatandaşlarımız mağdur olmayacaktır.
Aile hekimini değiştirmek isteyen vatandaşlarımız, istedikleri aile hekimine
başvurarak kayıtlarını yaptırırlar. İlçe sağlık idaresi devlet memuru statüsünde atanan
aile hekimleri için çalışacağı muayene mekanlarının tespitini yapar ve planlar. Bir
aile hekimi kaydedebileceği birey sayısı en fazla 4500 kişi olarak belirlenir. Bakanlık
tarafından zamanla başvuru değişebileceğinden, kaydedilebilecek standart ve azami
kişi sayısı değerlendirme yapılarak tekrar düzenlenir. İlin nüfuz yapısı coğrafi
özellikleri hastalanma oranı, aile hekimi ihtiyacının belirlenmesinde önemli rol oynar.
Bakanlık tarafından aile hekimliği ihtiyacı 3000 kişiye bir aile hekimi düşecek
şekilde planlama yapılır. Ülkemizde tam anlamıyla bu uygulama yaygınlaştırıldığı
zaman 3000 kişiye bir aile hekimi düşecek şekilde hesaplanırsa, yaklaşık 23300 aile
hekimi çalışacağı düşünülebilir. Bu sayı mevcut durumda görev yapmak isteyen aile
hekimliği uzmanlarından karşılanır.
Aile hekimlerinin eğitimi çoğunlukla birinci basamakta geçtiği günümüzde
eğiticilerin ağırlıklı olarak birinci basamak hekimlerinden, tercihen aile hekimliği
uzmanlarından oluşması gerektiği konusunda bir kanaat vardır. Ülkemizde bu
koşulları yerine getirmek için yoğun bir çaba ve gayret vardır. Ülkemizde tıp
fakültesinden mezun olan hekimler aile hekimliği eğitimi almamış, sahada birinci
basamak

hekimleri

olarak

çalışmaktadırlar.

Dünyada

genelinde

yapılan

uygulamalarda böyle bir durum yoktur. 17
Ülkemizde 2003 yılından beri sağlıkta dönüşüm adı altında sağlık alanında
yapılan çalışmalar bir reform sürecini göstermektedir. Bu çerçevede sahada çalışan
doktorların aile hekimliğine dönüştürme çalışmaları çerçevesinde uyum eğitimleri
verilmektedir. Aile hekimliğinde uyum eğitimleri, aile hekimliği uzmanlık eğitimiyle
aynı olup olmadığı ayrıca bir tartışma konusudur. Eğitimler farklı olduğu için
birbirleriyle karşılaştırılma yapılamayacak durumdadır. Bunun nedeni tıp fakültesi17
17 Aile Hekimliği, ailehekimligi.gov.tr/aile-hekimlii/aile-hekimliinin-oezellikleri.html Erişim
(19/03/2015)
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mezunu bir hekim, birinci basamak hekimliği açısından yeterli olmamaktadır. Çünkü
aile hekimliği uzmanlığı eğitimi alması gerekir. Tıp Fakültelerinin eğitsel amaçları
konusunda bir uzlaşı mevcut değildir. Tıp fakültesinden mezun olan öğrenciler birinci
basamak sağlık hizmetlerinde önemli görevler alabilecek kapasitede olduğunu
söyleyenler vardır. Tıp eğitiminde uzmanlaşmanın bir ön koşul olduğunu söyleyen
öğretim üyeleri de bulunmaktadır. Dünyaya bakıldığında genel olarak kabul görmüş
kanaat temel tıp eğitiminin birinci basamak aile hekimliği uygulamaları için yeterli
olmadığı yönündedir. Okutulan ders kitaplarında yapılacak düzenlemelerle aile
hekimliğine ve birinci basamağa hekim adayı kazanmak mümkün olacaktır.
Uzmanlığı kazanmış olan genç bir doktor bile, birinci basamağın önemini anlayacak
ve almış olduğu eğitime katkı sağlayacaktır.
Tedavi hizmetlerinde birinci basamak, bir hastanın ilk başvurduğu sağlık tesisi
olmalıdır. Denetimin sıkı bir biçimde olduğu birimlerde bu böyledir. Birinci basamak
hekimi tarafından hasta 2. basamağa ya da daha üst kurumlara sevk edilir. Bu
tesislerde aile hekimliği uzmanı hastaların ilk başvuracakları hekimdir. Aile
hekimliği uzmanı, sadece aile bireylerine hizmet sunmasından dolayı değil
kendilerine başvuran kişileri aileleri ve toplumları içinde değerlendirdiğinden dolayı
bu ismi almıştır. Aile hekimleri toplumda yaşayan herkese hizmet verir. Aile
hekimleri kayıtlı olan kişiler ile bütün sağlık sistemi tesisleri arasında aracılık
yaparak sağlık sorunlarını da ele alarak bu süreci koordine eder. Acil durumlar
haricinde hastaların kendi aile hekimlerine görünmeleri gerekir. Gerekli görüldüğü
zaman bazı durumlarda sevk zincirini aşıp 2. ve 3. basamakta bulunan branş
uzmanlarına gitme durumu ortaya çıkmaktadır. Aile hekimi hastası ile güven ilişkisi
kuramamış, hasta verilen hizmetten memnun kalmamış olabilir. Bu durumda birinci
basamak sağlık kurumunda bulunan laboratuvar donanımından memnun olmayan
hastalar 2. ve 3. basamakta bulunan branş uzmanlarına gider. Aile hekimliği
uzmanının vermiş olduğu hizmetten memnun kalmayıp, hastanelere doğrudan
yapılan başvuruların sağlık harcamalarını daha da artıracağı görülmektedir. Bundan
dolayı katkı payları alınarak, hastanın tercihine izin verilmeye çalışılır. 18
Aile hekimi uzmanları, hastaları tüm vatandaşları bir aile bütünü içinde

8 Görpelioğlu, S. T.C. Sağlık Bakanlığı Aile Doktorları için Kurs Notları Birinci Aşama, Ankara,
2004, s.11.
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değerlendirir. Hastalığın sadece kişiyi değil ailenin bütün fertlerini de etkilediği
düşünülerek aileye dönük olarak bir yaklaşım sergiler. Bu yaklaşım içinde hastanın
sorunları dinlenir. Hastalığın aile üzerindeki etkileri incelenir. Ailenin ortak görüşü
alınarak tedavinin planlanması yapılır. Ailenin de tedaviye destek vermesiyle hasta
daha çabuk iyileşme gösterir ve hemen ayağa kalkar.
Aile hekimliği sistemi Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde ülkemizde
uygulamaya konulmuş ve yürürlüğe girmiştir. 227 sayılı sağlık hizmetlerinin
sosyalleştirilmesi hakkında kanun halen yürürlükteyken sağlık ocakları kapatılmıştır.
Prof. Dr. Hasan Nusret Fişek aile hekimliği sistemini desteklemiş iyi bir sistem
olduğunu söylemiştir. Temel Sağlık Hizmetlerine ülkemizde her vatandaşımızın
rahatça ulaşabilir durumu yokken aile hekimliği sistemi yürürlüğe girmesi halen
tartışma konusudur. Programdaki eksiklikler 2011 yılı içerisinde değişik sorunlar
halinde gündeme gelmiştir. Aile hekimlerine verilmeyen izinler, tutturulan ek
nöbetler, kesilen ek ödemeler ve sözleşmeli çalışmanın iş güvenliği açısından
sakıncaları programa ait sorunlardır. Toplum sağlığı merkezlerinde yeni sistemin bir
parçası olan sorunlar yaşanmaktadır. Sağlık ocaklarının kaldırılmasıyla birlikte
bireye ve çevreye ait koruyucu sağlık önlemleri aile hekimleri tarafından
uygulanmaya başlanmıştır. Aile hekimi ve yardımcı sağlık personeli kendisine kayıtlı
tüm hastalara ulaşıp koruyucu sağlık önlemlerinin hepsini sürekli olarak nasıl
vereceği tartışma konusudur. Kapatılan sağlık ocaklarında çalışan sağlık personelinin
Toplum Sağlığı Merkezlerinde zorunlu olarak görevlendirilmeleri personelin işiyle
ilgili sorun yaşamasına neden olmuştur. Sağlık personelinin istihdamı açısından da
büyük sıkıntı yaşanmaktadır. Sağlık personeli de Toplum Sağlığı Merkezleri içinde
kadro verilerek sisteme dahil edilmiştir.19
Sistemde aile hekimliği rekabet üzerine kurulmuştur. Bu durumda hasta artık
hasta değil, müşteri gibi görünmektedir. Bundan dolayı aile hekimi hastasını para
gibi görecektir. Hekimin verdiği hizmet de hastanın para karşılığında almış olduğu
bir hizmet olacaktır. Ülkemizde yaşayan vatandaşlarımız için sağlık hizmeti anayasal
bir haktır. Böyle bir durumun toplumda uygun görülmesi mümkün değildir. Çünkü
herkes sağlık hakkından faydalanmak istemektedir. Bilimsel araştırmalar sonucu aile

9 Görpelioğlu, S. T.C. Sağlık Bakanlığı Aile Doktorları için Kurs Notları Birinci Aşama, Ankara,
2004, s.11.
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hekimliği, toplumun ihtiyacı olduğu için ortaya çıkmış değil, sağlıktan daha fazla
para elde etmek için ortaya çıkmış, ekonomik sistemler tarafından oluşturulmuş bir
çalışmadır.
1.5.2. İkinci Basamak Tedavi Hizmetleri
Tedavi hizmetleri hastanelerde sunulan hizmetlerdir. Teşhis ve tedavi
hizmetleri, hastaların yatırılarak verildiği yerde genel hastanelerdir. Birinci
basamakta tedavi edilemeyen hastalar ikinci basamakta tedavi hizmetleri uygulanır.
İkinci basamak tedavi hizmetlerinde hasta, devlet hastanelerinde veya özel
hastanelerde ayakta ya da yatarak tedavisi yapılır. İkinci basamakta tedavisi
yapılamayan hastalar, üçüncü basamaktaki sağlık kuruluşlarına sevk edilir. 20
1.5.2.1. Hastaneler
Organizasyon modeline göre hastaneler biraz karmaşık bir yapıya sahiptir.
Hastanelerin organizasyon yapısı diğer büyük ölçekli organizasyonların yapılarından
farklılık gösterir. Hastanelerde idari yapıyı temsil eden resmi yetki konumu ile
pratisyen hekimleri ve diğer hekimleri temsil eden bilgi konumu arasında benzersiz
koordinasyon ilişkisi vardır. Bu durum hastane içerisinde biraz dağınık yapı
oluşturmuştur. Hastaneler ve yapılar arasında çevrenin etkisiyle ve teknolojiden
kaynaklanan bazı değişkenler vardır. Sağlık hizmetlerini veren grup olmadan, bir
hastanenin sağlık hizmeti verebilmesi mümkün değildir. Sağlık hizmetinde bu durum
birinci boyut olarak düşünülebilir. Sağlık hizmetinde ikinci boyut ise, sağlık
hizmetinin en iyi şekilde verilebilmesi için gereken teknik işlerin yapılması ve mali
olanakların sağlanması gibi çalışmalar yapılmalıdır.
1.5.2.2. Hastanelerin Tanımı
WHO hastaneleri, tedavi ve rehabilitasyon, müşahede ve teşhis olmak üzere
gruplandırma yaparak sağlık hizmetleri veren, hastaların uzun veya kısa süreli olarak
tedavi gördükleri ve hizmet aldıkları yataklı kuruluşlar diye tanımlamasını yapar.
Sağlık ve Sosyal Yardım Başkanlığı (SSYB) tanımlamasında ise Yataklı Tedavi
Kurumları İşletme Yönetmeliği'nde sağlık durumlarını kontrol ettirmek amacıyla
geldikleri, hasta ve yaralıların, hastalıktan şüphe edenlerin, ayakta veya yatarak
tedavi altına alındıkları, muayene edildiği, teşhis konulduğu aynı zamanda tesis20
20 Tedavi hizmetleri, http://www.egzersiztr.com/tedavihizmetleri.html Erişim (20/03/2015)
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içinde doğum yapılan sağlık kuruluşları olarak tanımlar. Toplumun sağlık seviyesini
yükseltmek için eğitim, araştırma ve geliştirme yönünde çalışmalar yaparak katkıda
bulunmak gerekir. Hastanelerde çok çeşitli verilen hizmetler dikkate alındığında,
yukarıda yapılan tanımların eksik olduğu da söylenebilir. Hastanelerin geçmişten
günümüze kadar geçen süreçte, en önemli işlevi tedavi hizmetinin verilmesi olmuştur.
Tedavi işlevinin yerine getirilmesinde ve ona yardımcı olan işleri kolaylaştıran başka
unsurlar da vardır. Hasta tedavisine bu açıdan bakıldığında her zaman tedavi
sürecinde ilerleme olmuştur.
Hastaların genel durumu itibarıyla, yani hastanede tedavi sürelerine göre de
hastaneler sınıflandırılmaktadır. Hastanelerde verilen sağlık hizmetleri, teşhis tedavi
müşahede, rehabilitasyon olmak üzere gruplandırma yapılabilir. Hastalar sağlık
tesislerinde hastalığının durumuna göre uzun veya kısa süreli tedavi görebilirler.
Doktor kontrolünde hastanede yatabilmektedirler.
Yukarıdaki yapılan tüm hastane tanımları işlevsel tanımlardır. Sistemsel olarak
hastaneleri ele alıp tanımlama yapmakta mümkündür. Bu durumda hastaneler
dinamik, değişken bir çevre içinde, aldıkları bilgileri dönüştürme süreçlerinden
geçirerek, çıktılarının önemli bir kısmını gene aynı çevreye veren, geribildirim
mekanizmasına sahip sağlık kuruluşlarıdır. Hastane sisteminde girdiler, insan gücü
hastalar, malzeme, fiziksel ve parasal kaynaklardır. Çıktılarda elde edilmesi istenen
sonuçlar ise, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, öğrencilerin klinik eğitimleri, hasta
ve yaralıların tedavisi, personelin hizmet içi eğitim faaliyetleri gibi toplumun sağlık
seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır. Dönüştürme süreçleri derken
bahsedilen sonuçlara ulaşabilmek için hastanedeki çeşitli hizmet birimlerinin kendi
alanlarıyla ilgili olarak yapıkları denetleme, örgütleme, planlama, yürütme
faaliyetlerini ifade etmekte ve göstermektedir. 21
Sistem içerisinde, hastane içindeki çeşitli hizmet birimleri, birer alt sistem
olarak tanımlanabilir. Hastanede her hizmet biriminin, hastane işlevlerinin
yürütülmesine katkısı olduğu bilinmektedir. Hastanede alt hizmet birimlerinin iyi
koordine edilmiş personeli ve kaynakları bulunmaktadır. Hastane içerisinde hasta
tedavisi faaliyetlerini yürüten personel de hasta tedavi sistemi içerisinde yer alır.
Hastanede sağlık personeli, hemşirelik ve tıbbi yardımcı hizmetlerini yürüten sağlık
21 Mortan, K.- Tokgöz, T. Sağlık Ekonomisi ve Eğitimi, Ankara, 1984 s.15.
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personeli de destekleyici personel durumundadır. Çalışan yardımcı sağlık personeli
sisteme dahildir. Hastanede diğer çalışan alt birimler, sistemin çalışmasında katkısı
olduğu gibi, hastanede çıkabilecek sorunları da çözer.
Tıbbi ve idari hizmetler hastanelerde bir arada verilmektedir. Tıbbi ve idari
hizmetler yaptıkları işler farklılık gösterse de çalışmaları aynı amaca yöneliktir.
Bundan dolayı tıbbi ve idari hizmetler beraber, uyumlu ve koordineli biçimde
çalışmaları, hizmetin daha iyi yapılmasını sağlar. Sağlık tesislerinde, hizmetin sürekli
kesintisiz bir şekilde yürütülebilmesi için tüm sağlık birimlerin kendi görevlerini
yapmaları gerekir. Sağlık personeli hastanenin vermiş olduğu hizmetin amacını
algılamalı, bu amaca ulaşmada kendi görevlerinin ne olduğunu bilmeleri ve bu
amaca yönelik çalışma yapmaları önemlidir. Personel sistemdeki görevlerini en iyi
şekilde yapaya yönelik çaba ve gayret göstermesi gerekir.
I.5.2.3. Dünyada Hastanelerin Tarihsel Gelişimi
Bilimsel modern tıbbın geçmişi iki yüzyıldan daha az bir süredir. Jenner
tarafından 1798 yılında yazılı olarak tıp biliminde tarihe geçen ilk gelişme, çiçek
aşısının bulunması olmuştur. Tıp biliminin gelişiminde 19. yüzyılda striknin, morfin,
atropin, kinin, ve ilerleyen zamanlarda kodein ve kokainin bulunuşu tıp biliminin
gelişiminde önemli katkısı olmuştur. Cerrahi tıp alanında 1880'li yıllarda anestetik
maddelerin bulunması ile birlikte yenilikler olmuş, başarılı çalışmalar yapılarak
yöntemler

geliştirilmiştir.

Örgütlenmenin

sağlık

hizmetlerinde

değişimi

incelendiğinde, çok büyük farklılıklar olduğu görülmektedir. Ekonomik özellikler,
hizmetlerin türü ve gelişimi, insanların talepleri, kültür, kurumsallaşma, gibi pek çok
etken tarafından belirlenmekte ve toplumdan topluma farklılık gösterdiği
görülmüştür. Bu durumda sağlık hizmetlerinin örgütlenmesiyle ilgili standart bir
model sunmak mümkün gözükmemektedir. 22
Ortaçağ hastanelerinde fakir hastalara bakmak ilk devirlerde hıristiyanlara borç
olan bir vazife idi. İlk hastanelerin neden kiliseye ait tesisler olduğu kolayca anlaşılır.
Kilise tababet fenninin yoluna ne kadar set çekse bile, hastaların yaralıların
yatırılması, tedavisi hususunda engel olmaktan ziyade kolaylık vardı. Ortaçağın
sonlarına doğru bir çok zarif hastaneler inşa edilmişti. Geniş koğuşları döşemeli,
22 H. Sur, Sağlık Hizmetlerinin Geçmişi ve Gelişimi , http://www.merih.net/m1/whavsur12.htm.
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geniş pencereli, hastalar için yataklı hücreler bulunuyordu. Hepsine bol su geliyor,
kanalizasyon alt yapısı vardı.
Değişen dünya, her evresinde yeni tanımlamalara ve yeni sistemlere sebep
olmuştur. Sağlıkta bu değişimlere ayak uydurmuş ve yeniden sunum noktasında dizayn
edilme gereği duyulmuştur. 1850-1920 yılları arasında sanayi devrimi gerçekleşmiş
olup, sağlık hizmetleri büyük ölçüde kentleşme, ve nüfus hareketlerinden
etkilenmiştir. Hastalık ve bilim konusundaki yargıların bu dönemde değişmesi, sağlık
alanında iş bölümü ve uzmanlaşmanın artması olmuştur. Avrupa’nın batısında risk
paylaşımı mantığıyla sigortacılık ortaya çıkmıştır. Yöneticilik ve hayırseverlik
kavramlarının yer değiştirmesi her ülkenin kendine özgü bir sağlık sistemini
kurmasına neden olmuştur. Morfin kullanımı ile ağrılar kontrol altına alınmıştır.
Kinin gibi yeni ilaçların bulunması ile bazı sağlık sorunlarının ortadan kalkması
sağlanmıştır. Röntgen ve diğer laboratuvar imkanlarının gelişmesi ile birlikte
hastalara koyulan teşhis ve tanılar kolaylaşmıştır. Cerrahi işlemler anestezinin
gelişmesi ile birlikte hızlanmıştır. Toplumda bu gelişmelerle birlikte sağlık hizmetinin
önemi artmaya başlamıştır. Bu değişimler kendine özgü sistemleri yaratmıştır. Kabul
gören bu sistemler desteklenerek, yeni dünyanın şartlarına göre, çağdaş hizmet
seviyesine ulaşılması amaçlanmıştır. 23
Tedavi edici hizmetlerde ki gelişmelerle birlikte, içme suyu ve kullanma
suyunun temizliğinin önemi artmıştır. Evsel atıkların düzenli bir şekilde toplanması
sağlanmıştır. Böceklerle mücadelede gerekli ilaçlamalar yapılmıştır. Hastalıkların aşı
ile önlenmesi sağlanmıştır. Tüberkülin gibi bazı tanı yöntemleri ile hastalıklara erken
teşhis koyulmuş ve tedavi edilmiştir. Koruyucu sağlık hizmetlerinde ki gelişmeler
sonucunda, örgütlenmede değişimler olmuştur. Bu gelişimler doğrultusunda,
yirminci yüzyılın başında, sağlık hizmetleri alanında, geleneksel yöntemler yerine
bilimsel verilere dayanan çalışmalar yapılmıştır. Hekimlik mesleğine ve uzman
doktor yetiştirmeye ağırlık verilmiştir. Yeni yapılan düzenlemelerle mesleklerin
kurallara bağlanması sağlanmıştır. Bununla birlikte hasta bakım hizmetleri, uzman
sağlık personeli tarafından yapılmaktadır. Eskiden uzman olmayan personel
tarafından yürütülmekteydi. Toplumsal alanda elde edilen bilgi ve tecrübelerin
aktarılmasıyla geliştirilen yöneticilik faaliyetleri, sağlık hizmetlerinin yönetiminde23
23 Foucault, M. (Çev. Malak Uysal), Kliniğin Doğuşu, Ankara, 2002, s. 61
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uygulanmaya başlanmıştır. Sağlık hizmetlerinde, bu gelişmeler sonucunda sağlık
eğitimi ve hasta bakımı düzenlenmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nde 1910
yılında Carnegie Vakfı tarafından hazırlanan ve Flexner Raporu olarak sunulan bir
proje ile tıp eğitiminin hastanelerle birlikte koordineli bir şekilde yapılması karara
bağlanmıştır. Böylece bilimsel bilgi ve tecrübe birikiminin, yani teorinin, klinik
çalışmalarında pratik yapılarak bütünleşmesi amaçlanmıştır.
Doktor ve hastane merkezli gelişmeler Amerika kıtasında yaşanmıştır. Sağlık
hizmetlerinin örgütlenmesinde ve çalışmalarında Avrupa daha farklı bir sistem
izlemiştir. Gelişimin göstergesi sigortacılıkta yapılan faaliyetlerdir. Avrupa da on
dokuzuncu yüzyıl sonunda gelişme gösteren olay genel sağlık sigortasıdır. Bununla
ilgili yapılan çalışmalar, sağlık hizmeti verenlere bir fon oluşturulmuştur. Hükümetin
sağlık hizmetlerinin sunumunda ve sağlıkta yapılan harcamalar konusunda denetleyici
ve düzenleyici bir rol almasında yardımcı olmuştur. 1883 yılında genel sağlık
sigortasının ilk uygulaması Almanya’da olmuştur. Özel sektörde işverence
oluşturulan, Bismarck Modeli olarak bilinen bu uygulama kısa sürede diğer Avrupa
ülkelerine yayılmıştır. Genel sağlık sigortasını 1955’te İsveç, 1888’de Avusturya
1945’de Fransa, 1911’de İngiltere, genel sağlık sigortası çalışmalarına başlamıştır.
Sosyal refah düzeyi yüksek olan Avrupa ülkelerinde, sağlık hizmetlerinin sunumu
finansmanı ve örgütlenmesi devlet kontrolündedir. ABD de sigortacılık büyük
ölçüde piyasa durumuna göre gelişmiştir. Hastanelerin Hint ve Arap kültüründe
geçmişi çok eskidir. Güney Avrupa’da hastaneler, papaz ve rahibelerin hizmet verdiği
manastırlar içinde faaliyet göstermişlerdir. Avrupa da on üçüncü yüzyılda 19.000
hastane ya da benzeri örgütün faaliyet yaptığı bilinmektedir. Bu model tüm
Avrupa’da yaygın bir sistem haline dönüşmüştür. 24
Hastanelerin ilk kuruluş amacı, kimsesi olmayan hastalara, yoksullara ve
evinden uzak olan hastalara, hizmet etmek amacıyla kurulmuştur. Orduda hizmet
yapan askerlerin ve denizcilerin, sağlık bakımı hükümetlerin sorumluluğu altında
hastanelere verilmiştir. 19. yüzyılda özel hastaneler kurulmuştur. Özellikle bulaşıcı
hastalıklara karşı tifo, kolera, çiçek için özel hastaneler yapılmıştır. Bu dönemde
genital hastalıklar için İsveç’te, lepralılar için Norveç’te özel hastane kurulmuştur.
24 H. Sur, Sağlık Hizmetlerinin Geçmişi ve Gelişimi, http://www.merih.net/m1/whavsur12.htm.
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Ayrıca akıl hastaları için de özel hastanelerin yapıldığını görüyoruz. Hastaneler önce
kilisenin

kontrolünde

faaliyet

göstermiştir.

Fransız

ihtilalinden

sonra,

iyi

yönetilmedikleri için, hükümete devredilmiştir. Bu dönemde Portekiz, İspanya ve bu
ülkelerin Latin Amerika’daki sömürgelerinde bulunan hastaneler Katolik kilisesinin
kontrolündedir. Hastane hizmetleri İngiltere’de VIII. Henry'nin, dini örgütleri baskı
altına alması ile birlikte bir gelişim göstermiştir. 1948 yılında Ulusal Sağlık
Hizmetleri kurulana kadar bu ülkede hastane hizmetleri yardım kuruluşlarının
kontrolünde yapılmıştır. Kuzey Amerika’da bu sistem kabul görmüş, kar amacı
oluşturmayan hastaneler kurulmuş ve faaliyete geçirilmiştir. Hastane hizmetlerinde
ilerleme sağlanırken bazı doktor ve cerrahların tıp öğrencilerin eğitimi için ve kendi
özel hastaları için de hastane kurduğunu görmekteyiz. 25
Hükümet ve yardım kuruluşları Avrupa’da hastane hizmetleri vermeye
başlamıştır. Maddi imkan ve olanakları iyi olmayan hastalar için tam gün ya da kısmi
zamanlı hekim atanması, gerekliliği ortaya çıkmıştır. İtalya, Fransa, İsveç’te buna
benzer gelişmeler görülmektedir. Bu gelişmeler hekimler arasında koordineli olarak
çalışmayı sağlamıştır. Hastanede hizmet veren hekimlerin doğrudan para almaları
engellenmiştir. Bunun yerine uzman olmaları sebebiyle, özel hasta bakmalarına
olanak sağlanmıştır. Bu gelişmeler uzman hekimlerin artmasına yol açmıştır. Uzman
hekimlerin var olan pratisyen hekimlerle karşılaştırma yapıldığında, biraz daha fazla
para kazanmalarına sebep olmuştur. Toplum içerisinde pratisyen hekimlik ile uzman
hekimlik arasındaki farklılık sosyal anlamda halk tarafından benimsenmiştir. Daha
iyi bir hizmet alabilmek için uzman hekimden muayene olma düşüncesi
yaygınlaşmıştır. Hasta bakım hizmetlerinin, hastane dışında ücret karşılığında hekim
istihdam edilmesi uygulaması, çok eski bir geçmişi vardır. İsviçre’de buna benzer bir
uygulama vardır. Norveç’te bu uygulamanın 350 yıllık bir geçmişi olduğu
görülmektedir. Kırsal kesimde hastaneler ve sağlık merkezleri, 1864 yılında Rusya'da
yerel yönetimler tarafından kurulmuştur. Bu dönemde hekimler maaş karşılığında
devlet memuru olarak çalıştırılmaktadır. Hekimlerin ulaşım giderleri ödenmiştir.
Hekimler emekli olduğunda güvence altına alınmıştır. Hekimlere oturabilmeleri için
konutlar yapılmıştır. İngiltere’de 1859 yılında ev hemşireliği bir sağlık hizmeti olarak
25 H. Sur, Sağlık Hizmetlerinin Geçmişi ve Gelişimi, http://www.merih.net/m1/whaysur12.htm.
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verilmiş olup sonra bu uygulama kamu hizmetine dönüştürülmüştür. Belçika
Hollanda, Fransa, İngiltere’de ebelik ayrı bir meslek olarak ortaya çıkmıştır. Yerel
yönetimler tarafından, ücret ile istihdam edilen, bir meslek haline getirilmiştir.
I.5.2.4. Türkiye’de Hastanelerin Tarihsel Gelişimi
Türkiye tarihi itibarıyla köklü bir geçmişi olmasına rağmen, reformlar ülkede
dönemsel olarak, çeşitli hükümetler tarafından her zaman vazgeçilmez politika
olmuştur. Sağlık hizmetleri sağlam temeller noktasında gelişimi desteklenerek
yarınlara uyarlanırken, maalesef ülkemizde ki durum sağlam temellenemediği için ya
da yanlış politikalar uygulandığı için tam olarak bir sağlık politikamızdan
bahsedemiyoruz. Bu anlamda değerlendirmeyi geçmişten günümüze getirmeye
çalışmalıyız. 1206 yılında ülkemizde ilk kurulan sağlık kuruluşu, Kayseri'de ki
Gevher Nesibe Sultan Hastanesi ve Tıp Medresesidir. Selçuklular tarafından aynı
yüzyılda, Erzurum, Erzincan, Amasya, Akşehir, Mardin, Konya, Sivas, Kastamonu,
Aksaray, Konya, Çankırı’da hastaneler kurulmuş ve faaliyete geçirilmiştir.
Merkezde hekimbaşılar, kırsalda ise Darüşşifa denilen hastaneler osmanlı döneminde
faaliyet içindedir. Halk arasında hekimbaşı Seretıbba-i Sultani olarak adlandırılan
hekim, tüm ülkenin sağlık faaliyetlerinden sorumludur. Günümüzde Sağlık Bakanı ile
aynı konumdadır. Hekimbaşılık 1849 yılında kaldırılmıştır. Mekteb-i Tıbbiye
Nezareti Tıp Okulu sağlık faaliyetlerini organize etmek için kurulmuştur. Sağlık
faaliyetlerini hekimbaşılık döneminde, para karşılığı hasta bakan hekimler yürütürdü.
Vakıf hastaneleri de ücret karşılığı hasta bakarlardı. Hekimbaşı görevleri arasında
hastane faaliyetlerini yürütmek, hekimleri atamak, hekimlerin yer değiştirme
işlemlerini yapar, ihtiyaç olan yerlerde hastane açtırır. Gerektiği gördüğü zaman
hekimlerin sınavını yapar. Yetersiz olanları mesleği yapmasını engeller. Savaş
zamanında ordu hekimbaşılığı yapar. Ordunun ilaç ve sağlık gereçlerini satın alır.
Hekimlerin görevde yükseltme ve görevden alma faaliyetlerini yapar. Hastane
mütevelli heyeti tarafından önerilen hekim dışı personelin atamalarını kabul eder ya
da uygun görmez. Cerrahlara ve hekimlere muayenehane açma izni verir. Hastanede
sağlık hizmeti ihtiyaçlar doğrultusunda verilir.26

26 H. Sur, Sağlık Hizmetlerinin Geçmişi ve Gelişimi, http://www.merih.net/m1/whavsur12.htm.
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Sarayda yaşayan insanlara, sağlık hizmeti vermek için 19. yüzyılda yapılan
hastanelerin başında, 1834 yılında Topkapı Sarayı’nda yaptırılan Mabeyn Hastanesi
gelir. Sırasıyla Edirnekapı’da Mihrimah Sultan Medresesi’nde kurulan, 1837 yılında
Gariplere ve Bekarlara Mahsus Hastanesi, 1845 yılında Yenibahçe’deki Bezmialem
Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesidir. 1862 yılında önce hastane olarak yapılıp
sonra doğumevine çevrilen Zeynep Kâmil Hastanesi, 1893 yılında Mektebi Tıbbiye
Mülkiye Hastanesi, 1895 yılında Darülaceze Hastanesi, 1899 yılında ilk çocuk
hastanesi olan Hamidiye Etfal Hastanesi yapılmıştır. 20. yüzyılın başında 1910
yılında Cerrahpaşa Hastanesi,

1924 yılında Haydarpaşa İntaniye Hastanesi

yapılmıştır. 1924 yılında ilk verem hastanesi Heybeliada Sanatoryumu kurulmuştur.
Alman Hastanesi, Fransız Pasteur ve La Paix hastaneleri İstanbul’da azınlıkların
kurduğu ve faaliyete geçirdiği hastanelerdir. Ülkemizde hastaneler yatak sayısı,
hastane de kalış süresi, mülkiyet türüne göre, verilen hizmetin türü gibi farklı
gruplarda sınıflandırılabilir. Teknoloji bakımından iyi durumda olan hastanelerde
yatak sayısı genellikle düşüktür. Hastanenin tek bir merkezden sorunsuz bir halde
yönetilebilmesi için bu sayının 800'ün üzerine çıkmaması gerekir. Yerel yönetimler
hastane yapımı esnasında çıkan işletme harcamalarının bir bölümünü karşılar.
Ülkemizdeki hastanelerin çoğu devlete bağlıdır. Devlet hastaneleri ve doğumevleri
bakanlığa bağlıdır. Sosyal Sigortalar Kurumu Hastaneleri Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı’na bağlıdır. Askeri hastaneler Milli Savunma Bakanlığı’na
bağlıdır. Büyük şehirlerde sayısı çok olan özel hastaneler de Bakanlık tarafından
denetlenir. Osmanlı döneminde sağlık hizmetleri aksamamıştır. Azınlıkların kurduğu
model hastaneler de faaliyet göstermiştir. 27
1914 yılında kabul edilen bir kanun ile sağlık hizmetleri faaliyetlerini yapma
görevi, İçişleri Bakanlığı Dahiliye Nezaretine bağlı olarak kurulan Sağlık İşleri
Genel Müdürlüğü adı altında Sıhhiye Müdüriyet-i Umumiye'sine verilmiştir. İlk
genel müdür olarak görev yapan Dr. Besim Ömer Paşa’dır. Genel Müdür olarak
görev yapmış tanınmış hekimlerimiz Abdullah Cevdet, Dr. Esat Paşa, Dr. Adnan
Adıvar bu dönemde genel müdürlük faaliyetini yürütmüş hekimlerimizdir. 3 Mayıs
1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) hükümeti kurulduktan sonra
27 H. Sur, Sağlık Hizmetlerinin Geçmişi ve Gelişimi, http://www.merih.net/m1/whaysur12.htm.
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sağlık hizmetlerini yönetme görevi kurulan, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı adı
altında Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine verilmiştir. Dr. Adnan Adıvar ilk
bakan olarak atanmıştır.
I.5.2.5. Hastanelerin Sınıflandırılması
Hastane hizmetleri verilirken hastaların hastanede kalış sürelerine, mali
kaynaklarının türüne, tedavi hizmetlerinin türüne, hastanede çalışan kadrolu sağlık
personelinin durumuna göre sınıflandırma yapılabilir. Genellikle sınıflandırma
yaparken, mali kaynakların türü, sunulan tedavi hizmetlerinin türü, hastaların
hastanede geçirmiş olduğu tedavi süreleri gibi esaslar temel olarak alınır.
Verilen tedavi hizmetinin türüne göre sınıflandırma: Hastaneler sağlık
tesislerinde verilen tedavi hizmetinin şekline göre iki grupta sınıflandırılmaktadır.
Genel hastaneler ve özel dal hastaneleri vardır. Genel hastanelere baktığımızda, yaş
cinsiyet farkı gözetmeksizin, her türlü hastaya bakar. Hastane mevcut bünyesindeki
uzmanlık dallarıyla ilgili hastaları kabul eder ve tedavisini yapar. Özel dal hastaneleri
belirli bir yaş veya farklı bir türde hastalığı olan bireylerin tedavisinin yapıldığı
hastanelerdir.

Doğum

evleri,

çocuk

hastaneleri

de

özel

dal

hastaneleri

sınıflandırmasına girer. Bu sınıflandırmadan ayrı olarak tutulan başka bir sınıf da
eğitim hastaneleri ve eğitim vermeyen hastaneler diye ayrılır. Eğitim hastanelerinde,
eğitim ve araştırma yapılan, öğretim yapılan, uzman hekim yetiştiren ve ileri dal
uzmanları yetiştiren genel ve özel dal hastanelerdir. Eğitim hastanelerinde hekimlere
uzmanlık kazandırmaya yönelik eğitim verilir. Diğer hastaneler de öğrenci
hemşirelere, yardımcı sağlık personeline, verilen klinik eğitimi, bu hastanelerin
eğitim hastaneleri olarak sınıflandırılması için yeterli değildir.
Hastaların hastanede kalış sürelerine göre sınıflandırma: Bu sınıflandırma
yapılırken hastaların, hastanede kalış süreleri esas alınmıştır. Tedaviye alınan
hastalarının %50'den fazlasının 30 günden daha az hastanede kaldığı hastaneler, kısa
süreli kalınan hastanelerdir. Akut ve kronik hastaların tedavisinin uzun sürdüğü
hastaneler, uzun süreli kalınan hastaneler olarak tanımlanır. Hastaların yarıdan
fazlasının bir aydan daha fazla süreli kaldığı ve zaman geçirdiği hastaneler uzun
süreli hastanelerdir. Tüberküloz hastaneleri, psikiyatri hastaneleri bu sınıfa girer. 28

28 H. Seçim, Hastanelerin Tanımı, http://www.merih.net/m1/hastmod1.htm Erişim (22/03/2015)
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Finansal kaynakların türüne veya mülkiyet esasına göre sınıflandırma:
Hastanelerin burada mülkiyetinin hangi kurum ve kuruluşlara ait olduğun
sınıflandırması yapılır. Temel olarak bakıldığında ülkemizde ki hastaneler, kamu
kurumlarına ve özel kesime ait hastaneler olarak sınıflandırılabilir. Kurum ve
kuruluşlar hastanelerin mülkiyetine sahip ise yönetme ve kontrol etme yetkisine de
sahiptirler. Bundan dolayı yönetim, mülkiyet ve kontrol esaslarına göre yapılan
sınıflandırmalar genellikle aynı sınıflandırma olarak görülür. Ancak, Amerika
Birleşik Devletleri’nde kar amacı gütmeyerek yapılan sağlık tedavisi hizmetlerinde,
hastanelerde yapılan çalışmalarda yönetimle mülkiyet ayrılabilir.
Hastanelerin mülkiyet esasına göre sınıflandırma: Organizasyon açısından
bakıldığında bu sınıflandırma hastanede önemli bir yere sahiptir. Hastanenin üst
kademe yönetim teşkilatı, mülkiyete sahip olan kurum veya kuruluşlar, yönetim ve
kontrol etme yetkilerine de sahip oldukları için hastanenin organizasyonu içinde yer
alır. Hastanenin büyüklüğüne ve kapasitesine göre sınıflandırma yapılması
organizasyon açısından önemlidir. Hastanenin hasta kapasitesi ve büyüklüğü arttıkça
yeni hizmet birimlerine ihtiyaç duyulacaktır. Birimler kendini geliştirdikçe ve
büyüdükçe organizasyonda yeniden yapılandırmaya gidilecektir. Hastanenin idari
yapısında görev ve yetkililerin sayısı artacaktır. Personelin konumunda değişiklikler
olabilecektir. 25 yatak kapasiteli, 50 yatak kapasiteli, 100 yatak kapasiteli, 200 yatak
kapasiteli, 400 yatak kapasiteli, 600 yatak kapasiteli, 800 yatak kapasiteli diye
adlandırılan hastaneler büyüklüklerine göre

sınıflandırılmıştır.

Organizasyon

açısından bakıldığında önemli bir sınıflandırma yapıldığı gözlenmiştir. 29
I.5.2.6. Hastane ve Sağlık Kuruluşlarında Performans
Farklı tanımları olmasına rağmen performansı şu şekilde tanımlayabiliriz.
Üzerinde çalışılan bir iş için, bireyin ya da bir grubun, bu işi yapmak için göstermiş
olduğu çaba ve gayretin sağladığı kalitenin ölçülmesi performansı gösterir.
Performans yönetim sistemi birimden birime değişim gösterebilir. Her birim
kendisine özgü belirlediği performans kriterlerine göre şekillenmektedir. Yaratmış
olduğu faydaya göre de değerlendirmek mümkündür. Neticede yaratılmak istenen
29 H. Seçim, Hastanelerin Tanımı, http://www.merih.net/m1/hastmod1.htm. Erişim (22/03/2015)
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her performansın bir de getirisi olacaktır. Bu anlamda pozitif değere ulaşabilmenin
de belli şartları ve düzeni vardır. Bu durumda belli bir sürece ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu süreçte performans artışı sağlanabilmesi için bir desteğe ihtiyaç vardır. Bu
destekler çalışanların iş memnuniyetinin ve motivasyonunun doğru bir şekilde
artırılmasının yolundan geçtiğini söylemek mümkündür. Hastane ve sağlık
kuruluşlarında tüm sağlık personeli için objektif olarak performansın adaletli bir
şekilde değerlendirilmesi gerekir. Kariyer planlaması ve kişisel gelişim planlarının
analiz edilmesi ve değerlendirilmesi gerekir. Yapılan uygulamalarda verilen
eğitimler dikkate

alınmalıdır.

Verilen ücret,

yapılan

ödüllendirmeler gibi

uygulamalar örnek teşkil edecek ve değerlendirme sürecinin sağlıklı olmasını
sağlayacaktır. Hastane ve sağlık tesislerinde performans değerlendirilirken, iş analizi
iyi yapılmalı ve iş akış düzeni sağlanmalıdır.
Performans yönetim modeli olarak işletme yönetiminin dört temel fonksiyonu
vardır. Bunlar planlama, organizasyon, yönetim ve kontrol mekanizmalarıdır.
Performans yönetiminde kontrol, sürecin en önemli faaliyetlerinden birisidir.
Performans yönetiminde kontrol, kurumun içindeki vizyon hedefine ulaşıp
ulaşmadığını kontrol eder. Performans yönetimi işletme yönetiminin en temel
işlevlerinden birisidir. Nereden başlanması izlenmesi gereken yol önemlidir.
Değerlendirme ve raporlama aşaması önem arz eder. Performans yönetim sisteminin
aktif olarak kuruma özgü doğru bir modelle ölçülmesi ve tasarlanması gerekir.
Performans yönetimi sadece kurum içinde çalışanları ve kurum yöneticilerini kapsayan
ve ilgilendiren bir durum değildir. Objektif olarak düşünüldüğünde performans
kurumla iletişim halinde olan herkesi ilgilendirir. Kurumda performans, tedarikçileri
satıcıları, yatırımcıları, müşterileri de yakından ilgilendiren bir konudur. Performans
yönetimi işlevsel olarak genelde kişilerle ilişkili olarak düşünülür bu yanlış bir
tanımlamadır. Çünkü performans yönetim sistemi kişileri değil, tüm kurumdaki
işlevin nasıl çalıştığını tanımlar ve analiz eder. 30
1.5.3. Üçüncü Basamak Tedavi Hizmetleri
Üçüncü basamak tedavi hizmetleri ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri, kanser
araştırma merkezleri, bilimin ve teknolojinin en üst düzeyde kullanıldığı üniversite30

30 Öncüoğlu, B. Performans Kavramı ve Verimlilik, Anahtar Dergisi, Ankara, 2005, s.203.
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hastaneleri ve senatoryumlardır. Üçüncü basamak tedavi hizmetleri, birinci ve ikinci
basamakta hastanın tedavisi yapılamazsa devreye girer. Birinci ikinci ve üçüncü
basamak tedavi hizmetleri birbirleriyle koordineli bir şekilde çalışması gerekir.
Çünkü hastanın tedavisi açısından önemlidir. Sağlık hizmetini alan hasta tedaviye
hangi basamaktan başlayacağını bilmeli ve ona göre tedavi sürecini başlatmalıdır.
1.5.3.1. Rehabilitasyon Hizmetleri
Rehabilitasyon

hizmetleri

sağlık hizmeti

verdiği

gibi

sosyal

açıdan

bakıldığında hastayı toplumdaki yaşama da hazırlar. Çalışırken çalışamaz hale
gelenlere, iş gücünü kaybedenlere, sakat kalanlara yeniden çalışma imkanı
sağlanmasına yönelik verilen tedavi hizmetleri rehabilitasyon hizmetleridir.
Toplumda koruyucu sağlık hizmetlerine rağmen toplum içinde yaşayan bedensel ve
zihinsel özürlü olan insanlar olabilir. Bu tür hastaların rehabilitasyon tedavi
tesislerinde, en iyi şekilde sağlık tedavisinin yapılması gerekir.
1.5.3.2. Tıbbi Rehabilitasyon Hizmetleri
Toplumda yaşayan insanların bedenlerinde oluşan sakatlıkların tekrar eski
haline getirilebilmesi için hastaya verilen sağlık hizmeti tıbbi rehabilitasyon sağlık
hizmetleridir. Sağlıkta verilen bu hizmet hastanede ayakta veya yatarak muayene
edilen, tedavisi yapılan hastaların, tıbbi rehabilitasyon tedavi hizmetinden en üst
düzeyde faydalanması amaçlanmıştır. Tedavisi yapılan hastaya sosyal hizmet
uzmanlarınca psikolojik, ekonomik sosyal hayata tekrar hazırlanması amacıyla
destekleyici eğitim verilir. Hastanın ailesiyle ve çevresiyle olan ilişkilerinin
düzenlemesine yardımcı olunur. Hasta taburcu olduktan sonra talebi halinde sosyal
hizmetler uzmanından yardım alabilir. Hastaya verilen tıbbi rehabilitasyon destek
haricinde, ruhsal olarak da sosyal yaşama hazırlanması sağlanır. 31
1.5.3.3. Sosyal Rehabilitasyon Hizmetleri
Sosyal

rehabilitasyon

hizmetleri

Dünya

Sağlık

Örgütü

tarafından

tanımlanmıştır. Sosyal rehabilitasyon hizmetleri Dünya Sağlık Örgütünün tanımına
göre, tüm rehabilitasyon sürecini sıkıntıya sokabilen ekonomik ve sosyal durumları
azaltmak için yapılan çalışmalardır. Hastayı tekrar topluma kazandırmak amacıyla31
31 Rehabilitasyon Hizmetleri, www.rehabilitasYon.gen.tr/rehabilitasYon-hizmetleri.html. Erişim
(23/03/2015)
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aile içi ve aile dışında yapılan hizmetler sosyal rehabilitasyon sürecidir. Sosyal
rehabilitasyon hizmetleri, bireylerin ihtiyaç durumlarına göre toplumdaki yaşam
standartlarını artırmak amacıyla verilen hizmettir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından
toplumdaki ihtiyaçlar neticesinde psikolojik sosyal rehabilitasyon hizmetinin tanımı
yapılmıştır. Toplum içinde yaşayan insanların yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla
Dünya Sağlık Örgütünce ruhsal psikolojik bozukluk nedeniyle ortaya çıkan
olumsuzlukların tedavi edilmesi amacıyla, psikolojik sosyal rehabilitasyon hizmetleri
toplumda hizmet vermeye başlamıştır.

38
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İKİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE SAĞLIK SISTEMİ
2. SAĞLIK SİSTEMİNİN SINIFLANDIRILMASI ve ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE
SAĞLIK SİSTEMİ
Sağlık hizmetlerinin arzı hukuki mevzuatı ve uygulanan sağlık politikaları
sağlık hizmetlerinin sunumu, finansmanı sağlık sistemini kapsar. Dünyada uygulanan
değişik sağlık sistemleri vardır. Dünya üzerinde ki coğrafya da ülkeler arasında
kültür ve sosyal açısından bakıldığında aynı sağlık sistemini uygulayan ülkeler
yoktur. Her ülkenin kendine göre bir sistemi olduğu için farklılıkların olması da tabi
bir sonuçtur. Sağlık sistemleri farklı olan ülkelerin sağlık sistemlerini inceleyen ve bu
konuda yapılan çalışmalara örnek verebiliriz. Çiğdem Bumin ve Bülent Kılıç’a göre
yapılan çalışmalarda ulusal sağlık sistemi, özel sigorta sağlık sistemi, sosyal sigorta
ağırlıklı sağlık sistemi, sosyalist sağlık sistemi, gelişmemiş düzeyde olan sağlık
sistemi olarak beş temel bileşen üzerinde değerlendirebiliriz.
Bu sınıflandırmalar haricinde başka sınıflandırmalarda mevcuttur. Devletin
sağlık sektörüne müdahale etme durumuna göre sağlık sistemlerini Milton I. Roemer
incelemiştir. Sosyalist sağlık sistemleri, kapsayıcı tip sağlık sistemleri, serbest piyasa
tipi sağlık sistemleri, refah yönelimli sağlık sistemleri Milton I.Roemer sağlık
sisteminin dört farklı sınıflandırmayla kategorize etmiştir. 32
Kapsayıcı Tip Sağlık Sistemi : Bu sistemin mantığında tüm vatandaşlarımız için
sağlık hizmetlerinin verilmesi üretilmesi sunulması işlemlerinin hepsini devlet
tarafından yapılması ve ücretsiz olmasıdır. Bu sistem Beveridge Modeli olarak da
tanımlanır. Kapsayıcı tip sağlık siteminde kamu yönlendirmesi vardır. Bu hizmette
özel sektörün payı azdır. Bu sistemin arzında kamu sektörü büyük rol oynamaktadır.
Özel sektör sınırlı bir biçimde sağlık sunumunda yer alabilir. Sağlık hizmeti
sunumunda özel sektör tarafından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı iyi bir denetim
yapılmalıdır. Kapsayıcı tip sağlık sistemine örnek gösterilebilecek ülkeler İtalya
İngiltere, Norveç gibi ülkelerde uygulanmaktadır.
Serbest Piyasa Tipi Sağlık Sistemi : Özel sektörün sağlık hizmetlerinin sunumunda
önemli bir yeri vardır. Sağlık hizmetinde arzın ve talebin toplanmasında etkilidir.
Serbest piyasa tipi sağlık sistemi Brezilya ve Amerika gibi ülkelerde uygulanmaktadır.
32 Ateş, M. Sağlık Sistemleri, İstanbul, 2011, s.45
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Bu sistemde talepler özel sigorta veya elden nakit ödeme yoluyla karşılanır. Kısacası
parası olan bu hizmetten daha fazla yararlanır.
Refah Yönelimli Tip Sağlık Sistemleri : Sosyal sigortaya eş değer prim gelirlerine
dayalı bir sistemdir. Bu sisteme Bismarc Modeli olarak da tanımlanmaktadır. Sağlık
hizmetlerinin verilmesinde kamu ve özel sektör bu sistemde birlikte çalışabilir. Refah
yönelimli tip sağlık sisteminde kişilerin yarı doğrudan bireysel ödeme niteliğindeki
primlerle zorunlu hastalık sigortası kapsamına alınır. Belçika, Fransa, Almanya gibi
ülkelerde bu sistemi görmek mümkündür.
Sosyalist Tip Sağlık Sistemleri : Bu sistemde sağlık hizmeti verilirken özel sektör
yer almaz. Sosyalist tip sağlık sisteminde bireyler ceplerinden para çıkmadan sağlık
hizmetini alırlar. Kamu teşkilatları ve kuruluşları sağlık hizmetlerinin sunumunu
yapar. Küba sosyalist sağlık sitemine örnek olarak gösterilebilir. Sosyalist tip sağlık
siteminde ülkelerin mevcut yapıları nasıl bir ideolojik temele dayanıyorsa ülkenin
kamusal şeklini de ona göre uyarlamak istemişlerdir. 33
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sağlık sistemlerini ve uyguladıkları
çalışma sistemlerini inceleyeceğiz.

Amerika gelişmiş ülkelerin en başında

gelmektedir. Amerika’dan sonra Avrupa ülkeleri gelmektedir. Ülkemizde yapılan
sağlık sistemi ve finansmanı ile ilgili yapılan değişiklikler de yurt dışında ki gelişmiş
ülkeler örnek almıştır. Gelişmiş ülkelerin vermiş olduğu sağlık sistemini inceleyerek
değerlendireceğiz. Gelişmiş ülkelere baktığımızda uygulamış oldukları sistemlerde
kendi aralarında küçük farklılıklar olup birbirine benzer ortak özellikleri vardır.
Sağlık hizmetlerinin koordine edilmesinde etkili faktörler bulunmaktadır. Ülkemizde
kendi isteğine bağlı olarak hastalar ve sağlık hizmetini veren kuruluşlar arasında bir
değişim ilişkisi vardır. Birey sağlık hizmetini aldıktan sonra finansman ihtiyacı ortak
bir birikimden karşılanır. Bundan dolayı hasta ile sağlık hizmetini veren kuruluşlarla
ile ilgili ikili bir ilişki vardır. Bu sırada ortaya çıkan maliyet ve finans ilişkisi
organizasyonu üçlü bir koordine haline gelir.
2.1. Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Sistemi
Ulusal sağlık sisteminde Amerika’nın üç önemli temel özelliği vardır. Bunlara
bakacak olursak birincisi, Amerika’nın endüstri ve sanayi bakımından gelişmiş
şehirleri vardır. Bu şehirlerde ortaya çıkan kaynaklarda, sağlığa ayrılan pay çok
33 Ateş, M. Sağlık Sistemleri, İstanbul, 2011, s.46
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yüksektir. İkinci özelliği ulusal hükümetin istikrarlı bir şekilde sağlık politikasını
sürdürmesidir. Amerika’nın üçüncü özelliği ise kapitalist bir ekonominin olmasıdır.
Eyaletler ve merkezi hükümet sağlık hizmetlerinin finansmanında kaynakların
kullanımı konusunda genel olarak tıbbi bakım ve tıbbi yardım olarak hastaneleri
finanse eder. Bireylerin özel sigortaları ile cepten ödemeler finansman kaynaklarını
sağlar. Amerika’da finans sistemi kamu ve özel kesimin katkılarıyla oluşturulan ve
çalışanlardan alınan primlerle desteklenir. Amerika’da çeşitli kaynaklarla oluşan
karma bir finansman sistemi vardır.
Kar amaçlı özel sigorta şirketleri, mavi haç ve mavi kalkan uygulaması kamu
sigortası, sağlık organizasyonları şeklinde örgütlenme görülebilir. Tıbbi bakım ve
yaşlılara sağlık sigortası, tıbbi yardım sigortası, kamu sigortası şeklinde görülür.
Sağlık sisteminde Amerika toplumda yaşayan vatandaşlarına eşit ve adaletli bir
şekilde sağlık hizmeti sunduğu görülmemektedir. Amerika’da sağlık hizmeti son
derece pahalıdır. ABD Dünya Sağlık Örgütü (WHO)'ne göre sağlık hizmeti verilirken
pahalı olması kötü olarak gösterilmiştir. ABD gayri safi milli hasılanın %16,5'ini
sağlığa ayırır. Avrupa ülkelerinde bu oran %9,5'dir. Bu derece yüksek sağlık
harcamaları sağlık alanının bir hizmetten çıkarıp daha çok ticarete dönüştürmüştür.
Bu derece yüksek sağlık harcaması yapılmasına rağmen Amerika’ da sağlık sistemi
toplumun bütününü kapsamamakta ve toplumsal ihtiyaçları karşılamada sorunlar
yaşanmaktadır. Sağlık konusunda toplumda memnuniyet son derece azdır.34
Bir ülkede ki olumlu sağlık ölçeğini gösteren bileşenler salgın hastalık görülme
oranının düşük olması ile ifade edilebilir. Bunun yanında yaşam süresinin uzaması
bebek ölümlerinin azalması, genel ölüm oranının düşmesi gibi etkenler de gösterir.
Amerika’da teknoloji ve eğitim kalitesi açısından bakıldığında dünyanın en iyi
hastaneleri ve tıbbi sağlık kuruluşları vardır.
Tıbbi bakım ve yaşlılara sağlık sigortasından 65 yaş üstü insanlar
faydalanabilir. Bu programdan faydalanabilmek için sosyal güvenlik sistemine
kayıtlı olunması gerekir. Bununla birlikte sosyal güvenlik sistemine 10 yıl ödeme
yapılması gerekir. Tıbbi bakım ve yaşlılara sağlık sigortasının şartlarını yerine
getiremeyenler için kişisel katkı yapılır. Böylece bu sisteme girmeleri sağlanır.

34 Koçak, O. “Refah Devleti Işığında Sağlık Hizmetleri ve Türkiye’de Sağlık Sektöründe Gelişmeler”
Yalova, 2011, s.7
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Yoksul ve göçmenlerin çoğu kişisel katkı yapılsa da yine de ödeme koşullarım yerine
getiremediği için bu programa girememektedir. Hükümetin yaşlılara sunduğu bu
destek programı sağlık hizmetlerinin sadece %43'ünü karşılar. Hastanın sigortalı
olmasına rağmen büyük oranda cebinden para çıkmaktadır. Toplumdaki insanların
çoğu sağlık harcamalarını karşılayamamaktadır. Sağlık hizmetine yapmış olduğu
harcamayla birlikte yoksullaşmaktadır. Tıbbi yardım ise 6 yaşından küçük çocukları
ve gebeleri, çocuklu ve düşük gelirli aileleri, sakat ve körleri, yoksulluk sınırının çok
altındaki aileleri kapsar. 4 kişilik bir ailenin yıllık geliri 18.400 doların altında olan
ailelerdeki 19 yaşından küçük çocuklar faydalanmaktadır. Tıbbi yardım alan 34
milyon kişi bu programdan yaralanır. Bu sistemde fakir ve yoksul olmayan herkes
sağlık harcamalarını kendisi ödemek zorundadır. Tamamıyla kapitalist referanslar
ışığında şekillenmiş bir sistem olan ABD sağlık sistemi, sağlık hizmetleri sunumunda
sürekli sorun yaşamaktadır.
Amerika’da sağlık sistemi tamamıyla para kazanmaya yönelik bir sistemdir.
Her vizite için ücret talep eden özel sağlık kuruluşları üzerine kurulmuştur.
Doktorların çoğunun özel hastanelerle anlaşması vardır. Doktorlar hastalarını özel
hastanelere yönlendirirler. Birey almış olduğu sağlık hizmetinin bedelini kendi öder.
Hastanelerin bazıları yönetim şekline göre eyaletlere diğerleri ise belediyelere aittir.
Federal hükümet tarafından askeri hastaneler işletilir. Kar amacı gütmeyen vakıf
hastaneleri de mevcuttur. 35
Amerika sağlık hizmeti açısından bakıldığında sağlıkta tek belirleyicinin
finansman olmadığının göstergesi olan ülkedir. Burada önemli olan kaynakların
verimli ve doğru bir şekilde kullanılmasıdır. ABD Başkanı Barack Obama ülkesinde
ki sağlık sorunları nedeniyle sağlık reformu planı ortaya çıkarmıştır. Bu sağlık
reformunda ki hedefi 950 milyar dolarlık yatırım ile 31 milyon vatandaşını sağlık
sigortası güvencesine kavuşturmaktır. Bu çalışmada sağlık reçetelerinin kapsamının
genişletilmesi ve vatandaşın sağlık sigortası kapsamına girmesini sağlayacak federal
yatırımların arttırması hedefleniyor. Sağlık sigortası özel şirketlerin bu planda aşırı
derecede fiyat yükseltmesini engelleyen bir yapı oluşturuyor. Denetimli bir sistem
olacak ve kontrol mekanizması sağlanacaktır. Bununla birlikte fiyat artırımı

35 Koçak, O. “Refah Devleti Işığında Sağlık Hizmetleri ve Türkiye’de Sağlık Sektöründe Gelişmeler”
Yalova, 2011, s.8
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yapılırken ve belirlenirken özel sigorta şirketleri devlete bilgi verecek. Bakanlık bu
verilere göre hareket tarzı belirleyecek. Devlet sigorta şirketlerine taviz vermeyerek
yoksul halkı koruma altına alacaktır. Liberal politikalar ile birlikte tekelleşen sağlık
sigorta şirketleri çok yüksek fiyatlardan sigorta yapmaktadır. Devletin almaya
çalıştığı tedbirler ise şimdiye kadar toplumsal alanda vatandaşı rahatlatacak bir
düzeye ulaşamamıştır.
2.2. İngiltere Sağlık Sistemi
W.Beveridge 1941 yılında milletvekili olduğu dönemde Sosyal Güvenlik
Sisteminin kurulmasıyla ilgili çalışmaları yapması için görevlendirilmiştir. Yapmış
olduğu çalışmalarda hazırlamış olduğu rapor İngiltere’de sosyal güvenlik sisteminin
temelini oluşturur. Bu nedenle bu sisteme Beveridge sağlık sistemi de denir. Bu
sistemde Beveridge sosyal devlet politikasının üç şekilde olabileceğini düşünür.
Toplumda yaşayan tüm vatandaşların sosyal güvenlik sistemine alınmasını istemiştir.
Ülkenin kendisine ait ulusal bir sağlık hizmeti ağının oluşturulmasına çalışmıştır.
İstihdamın tam olarak yerinde verilmesini önermiştir. Kendi sisteminde sovyet
finansman sistemini örnek aldığı için bu sistemin sadece vergilerle finanse edilmesi
buna ek olarak prim toplanmaması gibi düşünceleri olmuştur.36
2. Dünya savaşından sonra İngiltere gelişmiş ülkeler arasında en ileri düzeyde
modern sağlık hizmetini veren ülke durumuna gelmiştir. 1946 yılında İngiltere'de
hazırlanan bir yönetmelik ile 1948 yılında uygulamaya konulan Ulusal Sağlık
Hizmeti teşkilatı kurulmuş ve çalışmaya başlamıştır. Ulusal Sağlık Hizmeti teşkilatı
İngiltere’de ikamet eden tüm vatandaşlarına ücretsiz sağlık hizmeti vermektedir. Bu
sistemde ülkede ki sağlık hizmetleri ve sosyal güvenlik hizmetlerinin kaynağı %7'si
halkın gözlük tıbbi cihaz gibi araçları alırken ödedikleri vergilerden, %11,5'i yerel
yönetimlerin topladığı vergilerden, %66,5'i devlet tarafından, %15'i işveren, işçi ve
esnafın ulusal sigortaya katkısından ödemiş oldukları vergilerden karşılanır.
Ülkedeki sağlık hizmetlerinin ücretsiz olması finans sağlama yönünden
İngiltere'yi zor duruma sokmaktadır. Sağlık hizmetlerini verirken ülkede maddi
anlamda sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu sıkıntıları önlemek amacıyla 1979 yılında
özelleştirme çalışmaları olmuştur. Özel sigorta şirketlerinin kurulmasına teşvik
36 İngiltere Sağlık Sistemi, http://webb.deu.edu.tr/halksagligi/doc/yazilar/ga-ingilteresagliksistemi.pdf.
Erişim (24/03/2015)
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edilmiştir. Toplumda yaşayan insanları bu özel sigorta şirketlerine yönlendirmeyi
amaçlamıştır. Ancak burada toplum içinde insanların % 8-10 gibi bir rakamı özel
sigorta kuruluşlarını tercih etmiştir. İngiltere'de bugün verilen sağlık hizmetlerinin
tamamı genel vergilerden finanse edilerek sağlanır. Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS)'nin
temel finans kaynağı vergilerdir. 1991 yılında başlayan sağlıkta reform planı ile
rekabetin oluşturulması amaçlanmıştır. Kaynakların kullanımı aşamasında devletin
kamunun rolünün ne olması gerektiği konularda halen tartışmalar olmaktadır.
İngiltere’de sağlık sisteminde halkın beklentileri, sağlık sisteminin kusurlu yönlerini
idareciler tarafından çözümlenmesini beklerler.
Kamu sağlığı merkezleri halk sağlığının korunmasına yönelik hizmetler verir.
Bunun yanında salgın hastalıkların olmaması için çalışmalar yapar. Gerekli tüm
tedbirleri alır. 25 bin kişilik bölgelere hizmet veren sağlık hizmeti götüren temel
örgütlenme birimi kamu sağlığı merkezleri vardır. Aile hekimliği uygulaması da
sistemin işleyişine yardımcı olur. Hizmet veren sağlık personeli genelde pratisyen
hekimler, hemşireler ve diğer sağlık personeli tarafından sağlık hizmeti verilir. Aile
hekimlerinin özel muayenehaneleri vardır. Burada aile hekimleri 2500 bireye
bakmakla yükümlüdürler. Hasta acil bir durum dışında, kayıtlı olduğu aile hekimine
giderek muayene olur. Hasta aile hekiminden sevk almadığı sürece ikinci ve üçüncü
basamak sağlık tesislerine gidip tedavi olamaz. 37
2. ve 3. Basamak sağlık hizmetlerini vakıf hastaneleri, üniversite hastaneleri
özel hastaneler, devlet hastaneleri bu sağlık hizmetlerini sunmaktadırlar. İngiltere'de
kamu sağlık harcamaları WHO analizine göre toplam yapılan sağlık harcamaları
içindeki tutarı % 80’in üzerindedir. Ülkenin nüfus artış hızı düşüktür. Buna bağlı
olarak ülkede yaşam süresi uzundur. İtalya ve Norveç ülkelerine göre aşılama oranı
düşüktür. Hekim sayısı açısından bakıldığında 1000 kişiye düşen hekim sayısı İtalya
dan düşüktür. Ülkede anne ve bebek ölüm oranları yüksektir.
2.3. Almanya Sağlık Sistemi
Sağlık finansmanı açısından bakıldığında ülkede karma bir sağlık sistemi
mevcuttur. Hastalık sigorta fonları, bu sistem içinde bağımsız kuruluşlar tarafından
kendini yönetmektedir. Toplumda yaşayan insanların çoğu sigorta kapsamındadır.
37 İngiltere Sağlık Sistemi, http://webb.deu.edu.tr/halksagligi/doc/yazilar/ga-ingilteresagliksistemi.pdf,
Erişim (24/03/2015)
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Ulusal Doktor Birliği hastaların tedavi ücretlerini belirler. Sağlık kuruluşları ve
tesislerinin finansmanı her türlü yatırım harcamaları merkezi hükümetin gelirleri ile
karşılanır. Diğer sağlık harcamaları mali anlamda görüşmeler de hastaneler ve
hastalık fonları arasında yapılan görüşmeler sonucu karara bağlanır.
Ülkenin GSYİH'nın %27,4'ü kamunun sosyal giderlerine ayrılmıştır. Kapsayıcı
ve ayrıntılı bir sosyal güvenlik sitemine sahiptir. Karşılaştırma yapıldığında Amerika
sosyal giderleri alanında % 14,7 ayırırken, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü
(OECD) ülkelerinin ortalaması %20,4 düzeyindedir.
Dünya üzerinde Almanya sağlık hizmetlerinin en güçlü olduğu ülkeler arasında
gösterilmektedir. Ülkede kamu sağlık sigortacılığı en iyi şekilde uygulanmaktadır.
Tıbbi sağlık kuruluşları, özel doktor muayenehaneleri ülkede yaşayan herkesin
kolayca sağlık hizmeti almasını sağlamaktadır. 38
2.4. Fransa Sağlık Sistemi
Ülkede 1974 yılında genel sağlık sigortası yürürlüğe girmiş ve uygulanmaya
başlanmıştır. Ülkenin sağlık sistemi vergilerle desteklenen ulusal sosyal sigorta
sistemi üzerine kurulmuştur. Fransa’da 2000 yılında genel hastalık sigortası
yürürlüğe girmiştir. Ülkede aile hekimliği 2006 yılında uygulanmaya başlamıştır.
Ülkede yaşayan insanların %99,9'u genel hastalık sigortası kapsamına girmiştir. Bu
durumda gelir düzeyi düşük olan yoksul aileler de sigortalı olmuştur. Ülkede oturma
izni olan herkes genel hastalık sigortasından faydalanır.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2000 yılında Fransa sağlık sistemi en iyi
sağlık sistemi seçilmiştir. Ülkede denetim ile hoşgörü arasında iyi ve seviyeli bir
denge kurulmuş durumdadır. Yapılan çalışmalarda gelecek yıla ait hastalık sigortası
harcamaları hedefleri düzenlenmektedir. Bakanlık yapılan çalışmalara destek vererek
düzenlemelerin önemli bir kısmını kendisi üstlenmektedir.
Kamunun sağlığı ile ilgilenen bakanlığa bağlı hastaneler, Sağlık Genel
Müdürlüğü, Tedavi Organizasyonu Müdürlüğü olmak üzere iki büyük müdürlük
haricinde çeşitli komiteler ve ajanslar da vardır. Yapılan çalışmalarda komite ve
ajansların önemli yetkileri vardır. Bunlara örnek verirsek, Çevre Sağlığı Güvenlik
Ajansı, fransa sağlık ürünleri için Sağlık Güvenliği Ajansı, Fransız Organ Nakli38
38 Dünya Sağlık Sistemleri, ailehekimligi.gov.tr/makaleler/346-2010-06-11-12-15-49.html. Erişim
(24/03/2015)
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Kurumu aktif olarak çalışır. Kamu ve özel hastaneler tarafından yataklı hizmetler
verilmektedir. Toplumda yaşayan insanların ihtiyacı olan evde sağlık ve bakım
hizmetleri, hastaneler, aile hekimleri, dispanserler birinci ve ikinci basamak sağlık
hizmetleri tarafından karşılanmaktadır. Ülkede yerel yönetimler tarafından hastaneler
ve dispanserler yönetilmektedir. Fransa’da belediyeler ve vakıflar maddi durumu iyi
olmayan hastaların bakım hizmetlerini yaparlar. Ülkede hastanelerin % 20’si özel
sektöre % 15’i kar amacı gütmeyen sağlık kuruluşlarına % 65’i kamuya aittir. Sağlık
kuruluşları arasında özel sektöre ait hastaneler, küçük cerrahi işlemleri yaparlar.
Büyük hastaneler ise uzun süreli tedavi hizmetleri ve acil sağlık hizmetlerini verirler.
Toplumda yaşayan vatandaşlar istediği hekime tedavi olabilir. Hasta istediği
takdirde gün içerisinde birden fazla doktora muayene olabilmektedir. Bunun yanında
hasta üniversite hastanelerine, kamu hastanelerine, özel hastanelere tedavi olamaya
gidebilir. Hastanede ki işleyiş genel olarak hasta önce ödemeyi yapar. Daha sonra
yaptığı ödemenin karşılığını hastalık sigortasından almaktadır. Ödemeler almış
olduğu sağlık hizmetinin karşılığında yapılmaktadır. 39
Ülkenin kamuda ki sağlık harcamaları WHO verilerine göre toplam sağlık
harcamalarının %79’u oluşturmaktadır. Bu oran Belçika ve Almanya ülkelerinden
daha yüksek bir seviyededir. Ülkede bebek ölüm oranları düşüktür. Anne ölüm oranı
ise yüksektir. Devlet hastanelerine yapılan ödemeler sigorta tarafından belirlenen
miktar kadardır. Sigorta ile sendikalar arasında yapılan görüşmelerle belirlenen
ücretler, serbest ve özel hastanelerde çalışanlara hizmet başına yapılan ödeme
şeklinde olur. Sağlık harcamalarına gereken mali kaynaklar vergiler ve primler
yoluyla alınır. Verilen sağlık hizmeti sunumu devlet ve özel sektör tarafından
yapılmaktadır. Ülkede sağlık sigorta açığının kapatılması için bir takım tedbirler
alınır. Pahalı satılan ilaçların geri ödemelerinin azaltılması, primlerin artırılması,
vergilerin artırılması gibi konular ülkede ki sağlık siteminde sürekli gündemdedir.
2.5. İran Sağlık Sistemi
İran sağlık hizmetlerini islami usuller çerçevesinde, toplumda yaşayan tüm
vatandaşlarına tarafsız olarak sunmayı anayasal düzeyde kabul etmiş ve uygulama
koymuştur. Sağlık alanında söz sahibi tek kuruluş İran’da Tıbbi Eğitim ve Sağlık
39 F. Yıldınm, Fransa Sağlık Sistemi, http://www.istanbul.edu.tr/itf/halksagligi/ppt/fatih.yildirimfransa.saglik.sistemi.ppt Erişim (24/03/2015)
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Bakanlığı’dır. Ülkede bakanlığın gözetiminde ve kontrolünde sağlık hizmetlerinin
tümü birinci, ikinci ve üçüncü sağlık hizmetleri kamu tarafından verilmektedir.
İran’da tıp bilimleri üniversiteleri ve il sağlık hizmetleri ülkede önemli devlet
kurumlandır. Ülkenin epidemiyolojik ve demografik yapısı, sağlık hizmetlerinin
sunumunu zorunlu olarak verilmesini sağlamıştır. Ülkenin sağlık düzeyi performansı
Dünya sağlık örgütü verilerine göre dünya ülkeleri arasında 58. sıradadır. İran’ın
genel sağlık sisteminde göstermiş olduğu performans ise 93. sıradadır. Ülkede bölge
hastaneleri ayakta tedavi ve yatarak tedavi hizmetlerini vermektedir. Sağlık
yöneticisi tarafından ilçe sağlık merkezlerinin faaliyetleri koordine edilir. Ülkede
3000-3500 kişiye aile hekimi planlaması yapılmaktadır. İran'da kamu kuruluşlarında
koruyucu ve birinci düzey sağlık hizmetleri bakanlık tarafından bütçeden finanse
edilir. Sosyal Güvenlik Kurumu kamu çalışanları için ikinci ve üçüncü basamak
sağlık hizmet bedellerini karşılamak amacıyla vardır. Tıbbi Hizmet Sigorta Kurumu
kırsal bölgede yaşayanlar ve serbest çalışanlar için mevcuttur. Askeri personel için
Silahlı Kuvvetler Hizmet Kurumu vardır. İmam Humeyni Vakfı yoksul ve fakir olan
insanlar için sigorta imkanı sağlamaktadır. Özel sağlık sigortaları da bu kurumlara ek
olarak finansmana katılırlar.40
2.6. İskandinav Sağlık Sistemi
Yaşam standardının yüksek olduğu refah devletleri olarak nitelenirler. Sağlık
politikaları açısından kendi aralarında farklı politikalar uygulamaktadırlar. Bu
uygulanan politikalarda amaç nüfusun genel sağlık seviyesini yükseltmektir. Sağlık
hizmetleri verilirken ölüm oranlarının düşürülmesi ve sağlıkta eşitsizliklerin
azaltılması

hedeflenmektedir.

İskandinav

refah

devletleri

vatandaşları

için

ekonomilerinin iyi durumda olmasını isterler. Toplumda yaşayan insanlar için daha
iyi bir yaşam sunmak için plan ve programlar yaparlar. Bebek ölüm oranı ülkede
düşük seviyededir. İnsanların yaşam süresi uzundur. Ülkelerin içme suyu güvenilir
nitelikte ve temizdir.
Danimarka’da liberal politikalar uygulanmaktadır. Ülkede ekonomik, sağlık
insan gibi kriterlere önem verilirken, İsveç ve Norveç'e göre daha çok kişisel
davranışın önemini vurgular. Norveç’te sağlık hizmetleri, iyi bir yaşam elde etmek
40 E. Sargutan, İran Sağlık Sistemi, www.sargutan.com/40%20IRAN%20SAGLIK%20SISTEMI.pdf
Erişim (25/03/2015)
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için yapılan yatırım olarak görülmektedir. Norveç sağlık giderlerinin yüksek olması
sebebiyle mecburi olmayan harcamaları azaltmayı hedeflemektedir.
Eşitsizlikleri ve adaletsizlikleri azaltmak amacıyla Norveç son yıllarda bu
konuyla ilgili çalışmalar yapmıştır. Parlamentoya yapılan çalışmalar Beyaz Kağıtlar
adı altında sunulmuştur. Yapılan çalışmalarda refah seviyesi, eğitim, verilen emek
sosyal adaletsizlikler gibi konular gündeme getirilmiştir. Norveç’e göre güçlü bir
devletin oluşabilmesi için öncelikle sağlıklı insanların olması gerekir. Bu yüzden
sağlık hizmetlerinin finansmanı devlet tarafından karşılanmalıdır.
İsveç

hedefleri

arasında

sürekli

olarak

büyümeyi

ve

güçlenmeyi

amaçlamaktadır. Ülkede yaşayan vatandaşlarının, sosyal refah düzeyinin artması için
çalışmaktadır. İsveç devlet politikalarını oluştururken yaşamsal rahatlığa önem
vermiştir. Ülkede uygulanan kamu sağlığı politikaları, refah devleti politikaları ile
yakından ilgilidir. Ülkesinde yaşayan insanların sağlık durumu refah seviyesinin en
önemli göstergesidir. Refah seviyesinin yakalanabilmesi için insanların sağlığının
korunması gerekir. Yaşamsal olarak, ekonomik olarak rahatlığın özünde sağlık
gelmektedir. İskandinavya ülkelerine baktığımızda uygulamış oldukları sağlık
politikalarında tek bir sistem görülmemektedir. Danimarka liberal politikalar
uygulamaya çalışılırken, İsveç sosyal demokrat hedeflere uzanan politikalar
Norveç’te ise sosyal liberal politikalar uygulanmaktadır.41

41 Koçak, O. “Refah Devleti Işığında Sağlık Hizmetleri ve Türkiye’de Sağlık Sektöründe Gelişmeler”
Yalova, 2011, s.6
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE’ DE SAĞLIK SİSTEMİNİN GELİŞİMİ
3. TÜRKİYE’DE SAĞLIK SİSTEMİNİN TARİHSEL SÜRECİ
Türkiye’de sağlık sistemini inceleyecek olursak kuşkusuz ülkenin Cumhuriyet
döneminden başlayarak incelemeye başlamamız gerekecektir. Savaş sonrası ülkenin
içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve siyasi havanın sağlayacağı imkanlar dahilinde
tüm ülkede çağdaşlaşma adına atılan adımlar, haliyle sağlıkta da kendini
gösterecektir. Tek partili dönemden çok partili döneme ait hükümetlerin sağlık
alanında ki gerçekleştirdikleri ya da gerçekleştirmeye çalıştıkları politikaları bilmek
gerekiyor. Bu anlamda Türkiye’de sağlık politikalarını dört dönemde incelememiz
mümkündür.
3.1. 1920-1938 Dönemi Sağlık Politikaları
1923 Türkiye’si, yıllarca süren savaşların ve hastalıkların öğrenim ve üretim
çağındaki kuşakları ortadan kaldırdığı, dolayısıyla ekonomisinin de dar boğazlar
içinde olduğu bir ülke durumundaydı. Cumhuriyetin kurulmasından sonra, savaştan
çıkmış, yokluk ve yoksulluk içindeki bir ülkenin sağlık sorunlarını çözmek için hem
tüzel hem de örgütlenme düzeylerinde yaygın çalışmalara başlanmıştır. Ulusal
boyutta kapsamlı tüzel düzenlemelere, Türkiye'nin imza atmasının başlangıcı
cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte olmuştur.
3 Mayıs 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışıyla birlikte
bakanlık 3 sayılı kanun ile kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. Dr. Adnan ADIVAR ilk
Sağlık Bakanı olarak göreve başlamıştır. 1920-1923 dönemi cumhuriyete geçiş
dönemi olarak kabul edilir. Bu dönem içerisinde cumhuriyet ilan edilmiştir.
Bakanlığın kurulması 1920 yılında gerçekleştirilmiştir. 1920-1938 yılları arasında
bakanlığa ait çeşitli alanlarda yasal düzenlemeler yapılmıştır. Savaş sonrası o
dönemin koşulları dikkate alındığında öncelik arz eden konularla ilgili hedefler
belirlenmiştir. Bakanlık merkez teşkilattan başlayarak, köylere kadar uzanan sağlık
teşkilatlarını oluşturmak istemiştir. Sağlık personeline gerekli eğitimler vererek bilgi
düzeyinin artırılması desteklenmiştir.
42 Akdağ, R. Sağlıkta Dönüşüm, Ankara, 2003, s.8
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amacıyla, koruyucu sağlık hizmetleri yaygınlaştırılmıştır. Bulaşıcı hastalıklarla
mücadele etmek için sıtma, frengi, trahom gibi hastalıklarla ilgili teşkilatlar
kurulmuştur. Günümüzde hala bu yapılanma görevini yapmaktadır. O dönemin
şartlarına göre kurulan sağlık ocakları, sağlık merkezleri, Merkez Hıfzıssıhha
Enstitüsü ve Okulu, dispanserler şu anda günümüzde hizmet vermeye devam
etmektedir. Bu dönemde sağlıkla ilgili çeşitli kanunlar çıkartılmıştır.
İhtiyaçlar doğrultusunda edinilen tecrübe ile kanunlar görüldüğü gibi mevzuata
girmesi sağlanmıştır. Her ülkede olduğu gibi ülkemizde de sağlık alanında en
doğruyu yakalamak adına çeşitli düzenlemelere gidilmiştir. Bu dönemin en önemli
isimlerinden biri olan Dr. Refik Saydam’ı anlatmak gerekir. Bu anlamda Refik
Saydam dönemini anlatırsak eğer illerde sağlık müdürlüklerinin kurulmasını
sağlamıştır. Dr. Refik Saydam ilçelerde hükümet tabiplikleri kurulması için
çalışmıştır. Genel bütçeden faydalanarak koruyucu sağlık hizmetleri ve birinci
basamak sağlık hizmetlerinin de verilmesini sağlamıştır. Yerel idareler tarafından
yataklı tedavi hizmetlerinin verilmesine çalışılmıştır.
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha kanunu,

1930 yılında verilen sağlık

hizmetlerinin sınırlarını belirlemiş ve bu kanun çıkarılmıştır. 1219 sayılı Tababet ve
Şuabatı Sanatlarının Tarzı icrasına dair kanun 1928 yılında çıkarılmıştır. Bu çıkarılan
kanunlarla birlikte sağlık hizmeti veren personelinin yetki ve sorumlulukları
belirlenmiştir. Bu kanunlar sayesinde sağlık uygulamalarının esasları şekillenmiştir.
3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilatı ve Memurin Kanunu 1936
yılında çıkarılarak merkez ve taşra teşkilatının kurulması sağlanmıştır. Bu kanunla
birlikte ülke genelinde tıp fakültesi ve yardımcı sağlık personeli yetiştiren okulların
sayısı artırılmıştır. Personelin eğitim seviyelerini yükseltmek amacıyla mesleğe
yönelik olarak çeşitli kurslar açılmıştır. Kurum içerisinde personelin tayini, terfisi ve
atama işlemleri düzenlenmiştir. Bakanlık tarafından verilen sağlık hizmetinin
denetimi yapılmaktadır. Koruyucu sağlık hizmetlerinde çalışan sağlık personeline
daha yüksek ücret verilmektedir.43
3.2. 1938-1960 Dönemi Sağlık Politikaları
Bu dönemde günün koşullarına uygun olarak planlı ve programlı çalışmalar
yapılmıştır. Yüksek sağlık şurası birinci on yıllık milli sağlık planını 1946 yılında
43 Akdağ, R. Sağlıkta Dönüşüm, Ankara, 2003, s.9
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onaylamıştır. Sağlık hizmetlerine yönelik değişim hızla devam etmektedir. 2. Dünya
savasından sonra sosyal ve ekonomik güçlükler ve bununla birlikte tüm ülkeleri
etkileyen sağlık sorunları meydana gelmeye başlamıştır.
İkinci Dünya Savaşı sonrası meydana çıkan cüzam, sıtma, frengi, çiçek gibi
hastalıklar yaygınlaşmıştır. Bu hastalıklarla mücadele edebilmek için Olağanüstü
Sıtma Savaş kanunu çıkarılmıştır. Bununla birlikte salgın hastalıklara yönelik
tedbirler alınmıştır. Bu dönemde merkezi yapıda, vatandaşa yönelik olarak sosyal
içerikli politikalarla ilgili yasal düzenlemeler yapılmıştır. Sosyal güvenlik kapsamı
bu dönemde genişletilmeye çalışılmış ve bu anlamda emekli sandığı oluşumu bu
dönemde yapılmıştır. Yerel yönetimler ve il özel idareleri tarafından yürütülen
hastane

hizmetleri

Bakanlık bünyesine

devredilmiştir.

Teşkilat yapılarında

değişiklikler bu dönemde olmuştur. Çocuk hastaneleri, numune hastaneleri, doğum
hastaneleri,

verem hastaneleri, ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri bu dönemde

kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. Köylere sağlık ocaklarının kurulması yine bu
dönemde olmuştur. Bu dönemde sağlık alanıyla ilgili çıkarılan yasaların çoğu
günümüzde sağlık planlarımızın temelini oluşturmaktadır. Bu dönemde çıkan
kanunlar, 1954 tarih ve 6283 sayılı Türk Eczacılar Birliği kanunu, 1940 tarih ve 3958
sayılı Gözlükçülük ve Gözlükçüler hakkında kanun, 1953 tarih ve 6197 sayılı
Eczacılar ve Eczaneler hakkında kanun, 1953 tarih ve 6023 sayılı Türk Tabipler
Birliği hakkında çıkan bu kanunlar, sağlık hizmetlerinin verilmesinde önemli
katkıları olmuştur.44
Bu dönemin en önemli isimlerinden biri olan Dr. Behçet Uz’u anlatmak gerekir.
Dr. Behçet Uz birinci 10 yıllık sağlık planı hazırlamıştır. Bu hazırlamış olduğu planda
40 köye 10 yataklı sağlık merkezi kurulmasını amaçlamıştır. Koruyucu tedavi edici
sağlık hizmetleri ile birlikte bu sistem çalışacaktır. Sağlık personeli hekim, ebe
hemşire, sağlık hizmetlerini vermede yardımcı olacaklardı. Bu plan Behçet Uz’dan
sonra işlememiştir. Sağlık personeline yüksek maaş ödemesi kalktığı için buralarda
çalışacak hekim ve yardımcı sağlık personeli bulunamamıştır. Tam gün yasası 1978
yılında geçerlilik kazanmıştır. Tam gün yasasının iptaliyle birlikte sağlık personeli

44 Z. Şimşek, Cumhuriyetten Günümüze Sağlık Sistemi, http://www.harran.edu.tr/halksagligi/
gunumuzdesagliksistemleri.ppt Erişim (26/03/2015)
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bulmada zorluk çekilmiştir. 1980 yılından sonra küçük hastaneler, sağlık ocağına
dönüşmüştür.
6134 sayılı yasa ile 1954 yılında vakıflara ve il özel idarelerine bağlı olan
hastaneler bakanlığına bağlanmıştır. Böylece yönetim tarzı tek bir merkezde
toplanarak sorumluluk tamamen bakanlığa geçmiştir. Koruyucu sağlık hizmetleri bu
durumda öncelik durumunu yitirmiş ve geri planda kalmıştır. Liberal görüş ve
politikalar 1950’li yıllardan sonra özel sektörün geliştirilmesi yönünde çaba ve
gayretleri olmuştur. Böylece yataklı tedavi kurumlarının Anadolu’ya yayılma hızı da
kesilmiştir. 1952 yılında SSK ve buna bağlı hastanelerin hizmete açılmasıyla çok
başlılık ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı sağlık hizmetlerine hükümet önem vermeye
başlamıştır. 1961 anayasası ile olumsuz gelişmelerin önü kesilmiştir.
3.3. 1961- 1980 Dönemi Sağlık Politikaları
Ülkemiz planlı kalkınma dönemine 27 Mayıs 1960 yılından sonra geçmiştir.
Bu dönem toplumda yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının sıradan yöntemlerle
çözülemeyeceğinin anlaşıldığı bir dönemdir. Sağlık hizmetinde planlı kalkınma
dönemi ile birlikte yapılan çalışmalarda iki önemli kanun çıkarılmıştır. Bu kanunlar
557 sayılı Nüfus Planlaması hakkındaki kanun ve 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin
Sosyalleştirilmesi hakkındaki kanunlardır.
Değişik sağlık politikaları bu dönemde öne sürülmüştür. Yapılan çalışmalarda
sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi görüşü kabul edilmiştir. 224 sayılı Sağlık
Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesine dair kanun 1961 yılında yürürlüğe girmiştir. 1963
yılından sonra uygulanmaya başlanmıştır. 1980 yılına kadar uygulanmış olan sağlık
politikaları bu yasa çerçevesinde oluşmuştur. Teşkilat içerisinde farklı örgütlenmeler
azaltılmıştır. Özellikli sağlık hizmeti veren birimler sağlık ocağı bünyesinde
değerlendirilmiştir. Hekimlerin serbest olarak çalışması yasayla ve çıkartılan
kanunlarla engellenmiştir. İllerde pilot uygulamalarla sosyalleştirme çalışmaları
başlamıştır. Birinci beş yıllık kalkınma planında toplumda yaşayan insanların, sağlık
durumunu düzeltmek için çalışmalar yapılacağı açık bir şekilde belirtilmiştir. Birinci
beş yıllık kalkınma planı anayasanın ilgili maddeleri doğrultusunda hazırlanmıştır.45
Sağlık hizmetlerinde temel amacın halkın sağlık seviyesini yükseltmek olduğu
45 Z. Şimşek, Cumhuriyetten Günümüze Sağlık Sistemi, http://www.harran.edu.tr/halksagligi/
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belirtilmiştir. Sağlık hizmetlerinin bu anlayışla ve yeniden örgütlenmesi amacıyla
dönemin Bakanlık müsteşarı Dr. Nusret Fişek’in öncülüğünde hazırlanan, 224 Sayılı
Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi hakkında kanun 5 Ocak 196l yılında kabul
edilmiştir.

Sağlık

hizmetlerinde

tarihimizde

sosyalleştirme

dönemi

olarak

tanımlayabileceğimiz dönem başlamıştır. Sağlık hizmetleri verilirken sosyalleştirme
aşamasında hazırlanan bütün genelgeler, yasalar, tüzüklerin hepsi sosyalleştirmenin
ana temeline dayanan düzenlemelerdir.
Ülkemizin tarihinde 1961 yılında sağlık alanında yapılmış en geniş kapsamlı
sosyalizasyon programı 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesine dair
kanundur. Bu kanun desteklenmediği için program başarısız olmuş ve sonuç
alınamamıştır. Bu kanun 1961 yılında desteklenseydi sağlık hizmeti şu anda başka
düzeyde olabilirdi. 224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi hakkında ki
kanunun bazı maddeleri şöyledir. Kamuda çalışan hekimler özel hasta bakamazlar.
Verilen sağlık hizmetleri ücretsiz olacaktır.
224

sayılı

Sağlık Hizmetlerinin

Sosyalleştirilmesi

kanunun maddeleri

incelendiğinde, geliştirilebilir olduğu görülmektedir. Pozitif olan bir kanun başarısız
sayılmıştır. 1982 Askeri darbesiyle anayasada yapılan değişiklikle ilgili maddeden
vazgeçilerek, bu başarısızlık kendini göstermiş oluyor. Böylece 1982 yılı itibarıyla
ülkenin içinde bulunduğu durum, ülkenin tamamında bir bunalıma ve tarifsiz
yanlışlıklara sebep olduğu gibi sağlıkta da halkçı anlayış terkedilerek paran kadar
sağlık hizmetinin önü açılmış oluyor. Sağlık hizmeti açısından bakıldığında bu
durum ülke içerisinde iyi görülmemektedir.46
3.4. 1980 - 2002 Dönemi Sağlık Politikaları
Vatandaşların 1982 anayasasında sosyal güvenlik hakkına sahip olduğuna
yönelik hükümler vardır.

Sosyal güvenlik hakkının gerçekleşmesi devletin

sorumluluğu altındadır. Ülkede yaşayan tüm vatandaşlarımız için Anayasa 60.
maddesinde herkes sosyal güvenlik hakkına sahip demektedir. Devlet insanların
güvenliğini sağlayacak gerekli tedbirleri alacaktır. Bunun yanında Anayasanın 56.
maddesinde Devlet, herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini
sağlamaktadır, hükmü vardır. Ülkemizde devlet insan ve madde gücünde tasarruf ve

46 Çakar, A. Y. Türkiye’de Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Harcamaları, Ankara, 1999, s.43
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verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek
merkezden planlayıp hizmet vermelerini sağlar. Devlet bu görevini yaparken, kamu ve
özel kesimdeki sağlık kurumlarından ve sosyal kurumlardan faydalanarak onları
denetleyerek yerine getirir. Anayasanın bu maddesinde Genel Sağlık Sigortası
kurulabileceğine dair bir hüküm de yer almıştır.
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 1987 yılında çıkarılmıştır.
Anayasa mahkemesi tarafından bu kanunun bazı maddeleri iptal edildiği için tam
anlamıyla

uygulama

imkanı

bulunamamıştır.

Sağlık

hizmetlerinde

finans

yönetiminin önemi artmıştır. 1987 yılında genel sağlık sigortası tekrar gündeme
gelmiştir. Ancak genel sağlık sigortasında ki hukuki düzenlemeler yapılamamıştır.
Bağkur sigortalılarına 1986 yılında sağlık yardımları yapılmaya başlanmıştır. Böylece
kamu sağlık sigortacılığında 3 başlı bir yapı oluşmuştur. Toplumda yaşayan
vatandaşlarımız bu üç başlılıktan dolayı mağdur olmuştur. Sağlık hizmetini alan bir
vatandaşa her üç kurumun farklı yaklaşımları ve fiyatlandırmaları olmuştur. Verilen
sağlık hizmetinin bedeli bazı kurumlarda ödenirken diğer kurumda ödenmemiştir.
Parçalı sağlık hizmeti sunumu bünyesinde çelişkiler ve sorunları da getirmiştir. Her
hükümetin üretmiş olduğu çözümler, bir reform olarak değerlendirilmiştir.
3816 sayılı kanunla sosyal güvenlik kapsamında olmayan, maddi durumu kötü
olan vatandaşlar için 1992 yılında yeşil kart uygulaması başlatılmıştır. Birinci ve
ikinci Ulusal Sağlık Kongreleri 1992 ve 1993 yıllarında yapılarak, sağlık reformunun
çalışmaları hızlandırılmıştır. Yeşil kart uygulaması sayesinde, sağlık hizmetlerinden
faydalanma konusunda, ekonomik imkanı kötü olan insanların, sistem içerisinde
sağlık sigortacılığı kapsamı içinde yer alması sağlanmıştır. 47
Ulusal

sağlık politikası

1992 yılında Bakanlık tarafından

hazırlanan

Türkiye’nin vizyonu arasında sağlık hizmetlerinin sunumu, sağlığa destek, yaşam
biçimi, çevre sağlığı, sağlıklı Türkiye gibi ulaşmak istediği hedefler beş ana bölümü
kapsamaktaydı. Genel Sağlık Sigortası, Kişisel Sağlık Sigortası Sistemi ve Sağlık
Sigortası İdaresi Başkanlığı kuruluş ve işleyiş kanunu tasarısı adı altında, 1998
yılında bakanlar kurulunca meclise sunulmuş, ancak kanunlaşamamıştır. Yapılan
çalışmalarda Genel Sağlık Sigortası ile ilgili olarak, sağlık sandığı adı altında
tanımlanan bir kanun tasarı taslağı

2000 yılında, bakanlıkların görüşüne

47 Akdağ, R. Sağlıkta Dönüşüm Programı, Ankara, 2011, s.23
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gönderilmiştir. Ancak bu kanun tasarı taslağı uygulanamamıştır.
Sağlık reformu çalışmalarıyla ilgili 1990’lı yıllarda yürütülen ve kapsamlı bir
şekilde çalışılan ana bileşenler şunlardı:
Genel Sağlık Sigortasının kurulması, sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı
altında toplanarak hizmet vermesinin sağlanması,
Hastanelerin kendi kendini yönetebilmesi şeklinde işletmelere dönüştürülmesi,
Birinci basamak sağlık hizmetlerinin vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmesi
için aile hekimliği kapsamında geliştirilmesi,
Bakanlığın koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik veren, sağlık hizmetlerini
planlayıp denetleyen bir yapıya kavuşturulması gibi düzenlemeleri vardır.
Sağlık alanında neoliberal düşünce 1982 anayasasıyla kendini göstermiştir.
Çağdaş sağlık hizmetinin ilk adımı olan 1961 yılında kabul edilen 224 Sayılı Sağlık
Hizmetlerinin

Sosyalleştirilmesi

hakkındaki

kanundan

vazgeçilerek

devlet

özelleştirmenin ilk adımını atmış ve nihayet 1990 yılında yürütülen sağlık reformları
çalışmaları ile özerk yapı tamamen benimsenmiştir.
3.5. Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı
Ülkemizde sağlık hakkı, 1961 ve 1982 anayasalarında, toplumda yaşayan tüm
vatandaşlarımızın maddi ve manevi olarak sağlığının korunması ve geliştirmesi
hakkına sahip olduğu vurgulanmış ve anayasa ile bir çerçeve altına alınmıştır. Bu
durumda, toplumda yaşayan bireylerin hem anayasal çerçeve de hem de Bakanlık
tarafından önemi artarak koruma altına alınmıştır. İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi’nde insanların sağlık hakkına açık bir şekilde yer verilmiştir. Bu
beyannamede, tüm sağlık hizmeti alan vatandaşların rahat yaşayabilmesi için konut
beslenme, giyim, ve sağlık bakımı gibi tüm hakları mevcuttur. 1978 Alma-Ata
Bildirgesinde Dünya Sağlık Örgütü, aynı hakların varlığını yenilemiştir. 48
Toplumda yaşayan vatandaşlarımıza iyi bir sağlık hizmeti verilebilmesi için
sağlık hizmetleri finansmanı olarak gerekli olan mali kaynakların nasıl sağlandığı, bu
kaynaklardan kimlerin yararlandığı gibi sürecin yönetilmesi önemlidir. Vergi gelirleri
ile oluşan devlet bütçesinden sağlık hizmetlerinin finansmanı sağlanır. SSK, Bağ-kur
Emekli Sandığı üyelerinin katkıları ile oluşturulan sosyal güvenlik primleri vardır.

48 Toker, F. Genel İşletme - Finansman Fonksiyonu, Edirne, 2013, s.12
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Sağlık hizmetlerinin finansmanı, özel sağlık tesislerine yapılan doğrudan ödemeler ile
özel sağlık sigortasına ödenen primlerden oluşan cepten ödemeler olmak üzere üç
ana kaynaktan finanse edilir. Ayrıca bunlara ek olarak sağlık hizmetlerinin
finansmanına Dünya Bankası da önemli düzeyde katkı yapan uluslararası teşkilattır.
Ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin finansmanı için elde edilen gelirlerden ve Dünya
Bankasının orta gelirli yoksul ülkelere sunmuş olduğu sağlık finansmanlarından
ülkemiz de destek görmektedir.
Sağlık hizmetleri gerek finans açısından, gerekse hizmet sunumu açısından
Türk sağlık sisteminin temel özelliklerinden biri, farklı teşkilatlardan oluşmuş
olmasıdır. Sağlık hizmetleri sosyal güvenlik kurumlan tarafından verilir. Aynı
zamanda özel sektör tarafından da bu hizmet verilmektedir. Devletin vermiş olduğu
sağlık hizmeti, farklı guruplardaki hizmet standartları ile aynı değildir. Hizmet
sunumu ve finansmanı kamu sektörü içinde çok farklı kurum ve rejimler altında
ortaya çıkmaktadır. Bu hizmet sunucularını şu şekilde özetlemek mümkündür. Sosyal
güvenlik kurumlan olarak, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağkur, Emekli
Sandığıdır. Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, üniversiteler, kamu iktisadi
teşebbüsleri hizmet sunucuları olarak gösterilebilir.49
Sağlık hizmetleri finansmanı genel olarak, sağlık sektöründe finansal
kaynakların harekete geçirilmesi ve hizmet için kullanılmasını içeren geniş kapsamlı
bir kavram olarak da tanımlanabilir. Sağlık ekonomisini ise şu şekilde tanımlamak
mümkündür.

Sağlık hizmetine ayrılan kaynakların en verimli bir şekilde

kullanılmasıdır. Toplum içinde bu hizmetten herkesin faydalanması amaçlanmalı ve
adaletli bir şekilde vatandaşa hizmet edilmelidir. Sağlık hizmetlerinin diğer hizmetler
gibi ertelenme ya da hizmetin maliyetinin yüksek olması sebebiyle alınmaması gibi
bir olanağı yoktur. Sağlık hizmetine ihtiyaç duyulduğu anda mali imkanlara
bakılmaksızın en etkili bir şekilde sunulması gerekliliği bulunmaktadır. Bu
bağlamda, sağlık hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması için mevcut bütçe ile en
ekonomik yöntemle en iyi kalitede sunulması hedeflenmelidir. Ayrıca sağlık
hizmetlerinin finansmanı planlanırken toplumda yaşayan her bir bireyin haklarının
eşit bir şekilde korunması ve herkese en iyi hizmetin en etkin finansal yöntemle
sunulması sağlanmalıdır. Sağlık sektörü ile ilgili makro finansmanları, sektörde
49 Toker, F. Genel İşletme - Finansman Fonksiyonu, Edirne, 2013, s.13
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sunulan tüm sağlık hizmetleri ile ilgili olan harcamaların hangi kaynaklardan ve nasıl
karşılanacağı ile bu kaynakların sağlık yatırımlarına yeterli düzeyde olup olmadığını,
hangi miktarda ve hangi zaman kullanılması gerektiği konusunda etkili bir şekilde
yönlendirmeyi sağlamak için kullanılan kaynaklar olarak ifade etmek mümkündür.
Bunun dışında her düzeydeki sağlık işletmelerinde sağlık hizmetlerinin üretimi ve
pazarlaması için ihtiyaç duyulan fonların sağlanması gerekir. Bu fonların yatırımlara
dönüştürülmesi ve oluşan gelir veya karların dağılımının iyi bir şekilde yapılmasını
kapsayan bu işlem mikro finansmanlar ile sağlanmaktadır. İşletmenin ihtiyaç duyduğu
fonlar en uygun kaynaklardan erişimi sağlanarak en uygun zamanda karşılanmalıdır.
Finansman fonksiyonu yerine getirilirken, işletmenin elde ettiği bu fonlar en etkin bir
şekilde değerlendirilmesi yapılmalıdır. Finansman fonksiyonunun kapsamını, nakit
ihtiyacının karşılanması ve bu nakitlerin hizmet verilirken en uygun bir şekilde
kullanılması amaçlanmıştır. İşletmenin ihtiyaç duyduğu fonların en iyi şartlarda
sağlanması ve bu fonların en etkin bir biçimde kullanılması sağlanmalıdır.
Sağlık hizmetlerinin verilmesinde göz önüne alan başka bir tanım, sağlık
hizmetleri

finansmanını

kaynak

aktarımı

şeklinde

gösterilmesidir.

Sağlık

hizmetlerinin finansmanında hizmet sunucu, sağlık hizmetleri kaynaklarını hastalara
aktarır. Mali anlamda finansal koruma sağlayan üçüncü taraf ödeyiciler ise finansal
kaynakları hizmeti sunanlara aktarmaktadır.50
Bireylerin bir mal veya hizmet almasına karşılık olarak yapılan en basit ödeme
yöntemi doğrudan ödeme olarak bilinmektedir. Burada hizmet satın alan kişi almış
olduğu malın ya da hizmetin karşılığını direk olarak hizmet sunucusuna ödemektedir.
Hastalık durumunda sağlık sistemleri tarafından doğan finansal tehlikeleri güvence
altına almak için üçüncü taraf ödeyiciler geliştirilmiştir. Üçüncü taraf gelir elde edilen
kurumlar, kamu ya da özel örgüt olabilir. Mali açıdan sağlık hizmetlerine destek olmak
için güvence altına aldığı nüfustan, doğrudan veya dolaylı bir şekilde gelir elde
etmektedir. Toplumda hastalanan bireylere toplanan gelir ya da doğrudan ödedikleri
hizmet bedelini geri ödemek için hastalara sundukları hizmetin karşılığı olarak
hizmet sunuculara devredilir. Sağlık hizmetlerinin finansmanı sadece hastalanmanın
mali

tehlikesine

karşı

güvence

sağlamakla

kalmamıştır.

Toplumda

tüm

50 Engiz, O. Türkiye’de Sağlık Finansman Sorunu ve Çözüm Arayışları, Toplum ve Hekim Dergisi, c.2,
Ankara, 1996, s.72
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vatandaşlarımıza sağlık hizmeti konusunda dağıtım aracı durumuna da gelmişlerdir.
Sağlık

hizmeti

teşkilatı

ve

yapısı

itibariyle

mali

analizler yoluyla

bakılamamaktadır. Sağlık hizmeti içindeki faaliyetlerin başarısı, sektörün hizmet
ettiği vatandaş topluluğunun sağlık göstergelerine bakılır. Sağlık hizmeti vatandaşa
verilirken toplumun tüm ihtiyaçlarını karşılaması gerekir. Makro dinamik ve mali
seyrinin verimlilik ilkeleri içinde çalışabilmesi gereklidir. Sağlık hizmeti verilirken
hizmetin doğru ve zamanında verilmesi etkili bir şekilde analiz edilmesine bağlıdır.
Sağlık hizmetleri organizasyonunda finansal yönetim işlemleri iki önemli görev
üstlenmektedir. Birinci görevi komisyoncu finansal bilgi vermektir. İkinci görevi ise
finansal sonuçları düzenli olarak, genelde aylık olarak raporlamaktır. Finansal olarak
yapılan analiz ve mali bilgi her organizasyonda bilgiyi yöneten de önemli bir güç
elde edilmesini sağlar.
Bunun dışında finansal bilginin kullanıldığı durumlar şu şekilde gösterilmiştir:
Her bir varlığın yönetiminin değerlendirilmesinde,
Yapılan

tüm

işlemlerin

verimliliklerinin

artış

ve

azalış

yönünden

değerlendirilmesinde,
Finansal işlemlerin etkinliğinin olup olmadığı, işlemlerin etkinliği var ise ne
yönde olduğunun tespit edilip değerlendirilmesinde,
Finansal işlemlerin planlananlar dahilinde gerçekleşip gerçekleşmediği yönünde
karar verme sürecinde etkili bir şekilde kullanılır.
Bu durumda finansal bilgi ile sunulan hizmetin verimliliği, etkinliği yapılan
işlemlerin ve planların istenilen şekilde ve yönde yürüyüp yürümediği tespit edilir.
Bu durum sağlık hizmetlerinin finansal karar sürecinde olumlu sonuçlara ulaşmayı
mümkün kılmaktadır. Başka bir deyişle finansal bilgi ne kadar iyi yönetilirse süreci
ölçmekte o kadar etkili ve kolay olur. İnsan sağlığının önemli olduğu sağlık
sektöründe finansal bilginin çok iyi yönetilmesi diğer işletmelerle kıyaslandığında
daha da önem arz etmektedir. Özellikle de genel bütçeden ayrılan payın sınırlı olduğu
da göz önüne alındığında finansal bilginin önemi bir o kadar daha artmaktadır. Bu
durumda sağlık yöneticilerinin, faaliyetlerini başarılı bir şekilde yerine getirebilmesi
için ihtiyaç duyduğu bilgilerin başında finansal bilgiler yer almaktadır.51 Finansal

51 Engiz, O. Türkiye’de Sağlık Finansman Sorunu ve Çözüm Arayışları, Toplum ve Hekim Dergisi, c.2,
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bilgi olmaksızın verilecek yönetsel bir karar bazen gereksiz bir sağlık harcaması
yapılmasına sebep olabilecekken, bazen de gerektiğinde finansal pay ayırmamaya
sebep olabilir. Bu nedenle finansal bilginin sistematik bir şekilde döngüsünün olması
sağlık yöneticilerinin bu bilgileri istediği zaman ve yerde, doğru biçimde ve tam
zamanında elde edebilmesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde sağlık yöneticisi etkin
bir karar alıp her yönlü başarılı bir süreç yönetebilir.
3.5.1. Sağlık Hizmetleri Finansmanın Amaçları
Toplumun bütün bireylerinin sağlık hizmetlerine finansal açıdan ulaşabilmesi
için yeterli düzeyde mali kaynaklar bulmak için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.
Toplumda yaşayan tüm vatandaşlarımıza finansal koruma sağlarken bir taraftan da
adaletli bir şekilde sağlık hizmetin dağılımı yapılmalıdır. Elde edilen kaynakları
verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak gerekir. Kaynakları toplarken vatandaşın
maddi anlamda kaybının olmaması hedefi barındırılmalıdır. Devletin finansal
kaynaklarının devamlılığını sürdürebilmek için elde bulunan mevcut kaynakları etkili
ve dengeli bir şekilde kullanımının sağlanması gerekmektedir. Diğer taraftan ise sağlık
hizmetlerini ödeme gücü olmayan insanların mağdur edilmeden toplumun tamamını
korumayı hedefleyen bir finansal yöntem biçimi uygulanmalıdır.
Sağlık hizmetleri sistemlerinin, sağlık finansmanına yönelik amacı, toplum
içinde yaşayan herkese, yeterli düzeyde ve adaletli bir şekilde finansal mali kaynak
açısından desteklemek olmuştur. Sağlık finansmanında süreç içinde yaşanan
ekonomik sorunlar kaynakların verimli bir şekilde kullanılması gerektiğini
göstermiştir. Sağlık sisteminde kaynak sorunundan dolayı cepten ödemeler meydana
gelmiştir. Sağlık finansmanı sağlanırken finansmanda adaletin sağlanması toplumda
yaşayan vatandaşlarımızın gelir seviyelerine dikkat edilmesi ve yoksullaşmanın
önüne geçilmesi gerekir. Oluşturulmak istenen sistemin hem adalet hem de dengeli bir
şekilde

dağıtımı

açısından

titizlikle

düşünülüp

uygulamaya

konulması

gerekmektedir. Bir taraftan kaynakların sürekliliğini sağlamak açısından cepten
ödeme yöntemi uygulanırken, diğer taraftan da bu ödeme sisteminin halkı
yoksullaştırması önlenmelidir. 52
Sağlık hizmetlerinin finansman kaynaklarını etkin bir biçimde kullanmak
52 Yenimahalleli, Y. Sağlığın Finansmanı ve Türkiye için Sağlık Finansman Modeli Önerisi, Ankara,
2007, s.5
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aşağıdaki gerekçelerden dolayı amaç edinilmiştir:
Halkın tamamının en yüksek kalite standartlarında hizmete ulaşabilmesi en
temel haklarındandır.
İnsani hak olarak görülen bu hizmetin herkese eşit ve adaletli bir şekilde sunulması
gerektiği bilinci ile hareket edilmelidir.
Birey sağlığının geliştirilmesi toplum sağlığının gelişmesinde en önemli
adımdır. Bireyin sağlıklı hallerinin sürdürülmesini sağlamak hedeflenmelidir.
Plan ve programlar oluşturulurken eşitlik, dayanışma ve toplumun tamamını
kapsayan, adaletli, etik gibi kavram ve yaklaşımlara bağlı kalınarak yapılmalıdır.
Sağlık hizmeti verilirken sürekli olarak teknolojik gelişimeler takip edilmeli ve
bu gelişmelere bakarak kendi sağlık sistemimizi geliştirmeliyiz. Sağlık hizmetinde
ileriye dönük olarak temel belirleyici konularda çalışmalar yapılmalıdır.
Birinci basamak sağlık hizmetlerinin aile ve toplum yönelimli olarak evrensel
nitelikte ulaşılabilirliği olması gerekir. Sağlık personelinin hizmet sunum standartları
bakımından güçlendirilmiş iyi bir altyapısı ve donanımlı bir çalışma sistemiyle
toplumda hizmet vermesine çalışılmalıdır.
Hizmet sunum basamakları arasında bir bütünleşme ve uyumun sağlanması için
çalışılmalıdır.
Sağlık hizmetleri her aşamada bilimsel veri ve kanıtlara dayalı olarak programlı
bir şekilde yürütülmelidir.
Çağdaş koşullara uygun ve basamaklar arasında iletişimin ve geribildirimin
olduğu sistemi içeren sevk zincirinin uygulanması hedef olarak belirlenmelidir.
Sağlık hizmetleri en iyi kalitede ve maddi olarak karşılanabilir biçimde olmalı
yani en az maliyetle en iyi hizmet sunumu sağlanmalıdır.
Sağlık hizmeti sistemi verilirken hizmette uygun bir teknoloji ve donanım
sisteminin olması gerektiği bilinmeli ve buna uygun olarak çalışılmalıdır.
Sağlık hizmetlerinin finansmanın, en iyi şekilde kullanılarak sürdürülebilir
nitelik kazanmasının sağlanmasına yönelik çalışılmalar yapılmalıdır. 53
3.5.2. Sağlık Hizmetleri Finansmanın İşlevleri
Sağlık hizmetleri finansmanının üç temel işlevi vardır. Bu işlevler, fon
53 Yenimahalleli, Y. Sağlığın Finansmanı ve Türkiye için Sağlık Finansman Modeli Önerisi, Ankara,
2007, s.6
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havuzlama, gelir toplama, ve hizmet sunuculara ödemenin yapılmasıdır. Sağlık
hizmetleri finansmanında gelir toplamak, sağlık hizmetleri finansman sisteminin iş
verenlerden ve iş görenlerden para toplama yöntemlerini gösteren bir fon oluşturma
sürecini göstermektedir. Kimin hangi yöntemi kullanarak ne kadar bir ödeme
yapacağı belirtilmektedir. Bu ödemelerin kimleri ve neleri içereceği ve ödemeleri
alacak olan kurum ve kuruluşları kapsamaktadır.
Kişisel boyutta yer alan ancak önceden saptanamayan büyük riskler fazla
sayıda kişiler üzerinde havuzlama yapıldığında önceden hesaplanabilir duruma
gelebilmektedir. Buradaki esas amaç, belli olmayan sağlık gereksiniminin finansal
riskinin dağıtılmasıdır. Bunun yanında, fon havuzlama sağlık hizmetleri beklentisini
destekleyip fon akışını güvence altına almaktadır. Dolayısıyla fon havuzlama ile
varlıklı olanlar yoksulları, sağlıklı olanlar da hastaları, gençler ise yaşlıları
destekleyeceği için, adaletli bir finansman sistemi için önemlidir. Yoksul hane
halklarının sağlık konumu genelde daha düşüktür ve ödeme güçleri de daha azdır. Bu
durum, yoksulların sağlık için doğrudan ödeme yapmaları ve gıda gibi temel
gereksinimlerinde sınırlandırmalar yaparak kendilerini güvence altına almak
isteyebilirler. Sağlık hizmeti verilirken finansman durumu ulusal finansman
yöntemiyle biriktirilse, sağlık gereksinimi daha çok olan aile halkları, sağlık
gereksinimi daha az olan ya da ödeme gücü daha çok olan aileler tarafından
desteklenebilir. Böylece ödeme gücü maddi durumu kötü olan kişiler ya da aileler için
sağlık harcamalarının oluşturacağı mali yük, fon havuzlama sistemi ile azaltılmış olur.
Bir taraftan da harcamaların hakkaniyetli bir şekilde dağılımı sağlanır.54
Sağlık hizmetlerinin kullanımı karşılığında toplanan gelirler, hizmet verenlere
devredilmiştir. Bu durum sağlık finansmanında, hizmet sunuculara ödeme yapılması
olarak görülür. Genelde kuruluşlar fon havuzlayan ve ödemeleri gerçekleştiren
durumdadır. Bundan dolayı hizmet sunucularına kimin ödeme yaptığı bellidir.
Çalışma durumu olarak bakıldığında fon havuzlama ve gelir toplama yöntemlerinde
hizmet sunuculara yapılan ödeme şekillerinde değişiklikler görülür. Hizmet veren
kişilere yapılan ücret ödemeleri, günlük yapılan ödeme, hizmet başına yapılan
ödeme, olay başına yapılan ödeme, bireysel olarak yapılan ödemeler şeklinde

54 Yenimahalleli, Y. Sağlığın Finansmanı ve Türkiye için Sağlık Finansman Modeli Önerisi, Ankara,
2007, s.7

62

gerçekleşir. Her yapılan ödeme durumunun hem olumlu hem de olumsuz yönleri
vardır. Toplanan gelirler sağlık hizmet sunucularına aktarılarak, sunulan hizmetin
ödemesi gerçekleştirilmiş olmaktadır. Bu ödeme şekillerinde farklılıkların olması söz
konusu olup bunların bir kısmı fatura karşılığı ödeme olarak yapılırken bir kısmı ise
paranın güncel değerlerinin göz önünde bulundurulduğu dinamik ödeme yöntemleri
ile yapılmaktadır.
3.5.3. Sağlık Hizmetleri Finansman Kaynakları
Finansal ve mali kaynaklar sağlık hizmetinin toplumda yaşayan vatandaşlara
verimli bir şekilde verilmesinde önemli rol oynar. Sağlık harcamalarında sağlık
hizmeti verilirken kalitenin artmasıyla birlikte sürekli olarak bir artış olmuştur.
Dünyada ki değişik ülkeler sürekli olarak artan bu sağlık harcamaların finansmanı
konusunda harcamaların hangi kaynaklardan kullanılacağı nasıl karşılanacağına ilişkin
yöntemler belirlemiştir. İşletme durumunda ki sağlık tesisleri ve kuruluşları, yapılan
yatırım harcamalarını ve giderlerini karşılayacak gelir sağlamaya yönelik finansman
kaynaklarını iyi bir düzeyde kullanmaya çalışmışlardır. Bu durumda devletin sağlık
harcamaları için ayırmış olduğu bütçeyi, en etkin şekilde kullanarak planlaması ve
mevcut kaynakların dengeli bir biçimde kullanımının sağlanması gerekmektedir.
Sağlık hizmetlerinin finansmanında dünya genelinde, dört temel yöntem
bulunur. Bu yöntemler, toplumun tamamından elde edilen genel vergiler, bir kesimin
yaptırmış olduğu özel sigortalardan elde edilen pirimler, cepten yapılan ödemeler ve
sosyal sigortalardan elde edilen primler olarak sayılabilir. Ülkeler arasında
yöntemlerin uygulama açısından bakıldığında farklılıklar görülmektedir. Son
zamanlarda sağlık hizmetlerinin önemi oldukça artmıştır. Bu durum toplumda
yaşayan bireylerin sağlık hizmetleri alanında beklentilerinin artmasına yol açmıştır.
Beklentinin artması sağlık kuruluşlarını daha kaliteli sağlık hizmeti verebilmek için
harekete geçirmiştir. Artan beklenti karşısında, çağdaş teknolojiye ve yeniliklere
uygun donanım ile uygun personel istihdamını sağlamak yönündeki çalışmalara
önem verilmiş olup bu durum sağlık giderlerinin artmasına sebep olmuştur.55 Düzenli
bir şekilde, sağlık kuruluşları ve tesislerinin giderlerinin karşılanabilmesi için sağlık
hizmetinin mali ve finansman kaynağı nasıl sağlanacağı ve ne şekilde planlanma

55 Yıldınm, H.- Yıldırım, T.- Akbulut, Y. Sağlık Sigortacılığı, Eskişehir, 2012, s.41
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yapılacağı önemli bir konu haline gelmiştir.
Bakıldığında sosyal hedefler ve siyasal tercihler sağlık hizmetlerinin finansman
ve mali durumunda etken olarak görülür. Dünyada ki ülkelerin bazılarında sağlığa
yapılan harcamalarının büyük bir çoğunluğu direk olarak devletin bütçesinden karşılanır
ve ona göre hareket edilir. Bazı ülkelerde ise yerel yönetim kaynakları kullanılarak
hareket edilir. Verilen sağlık hizmetleri toplumda yaşayan insanların sağlığını
koruma ve geliştirme sorumluluğunu taşıması gerekliliği bilindiği için çalışan
personelin ve çalıştıran işverenin katkıları ile finansman yolu seçilmiştir. Ülkemizde
bu yapılanma devlet bütçesinin yanında sigorta primleri, cepten ödemeler ve vergiler
ve benzeri gelirler ile sağlanmaktadır.
Sağlık hizmetlerinin finansman sistemleri, ülkenin gelişmişlik düzeyi sosyal
ekonomik durumu, kültürel değerleri gibi farklı durumlardan da etkilenir. Böyle bir
durumda sağlık hizmetleri finansman sisteminin iyi bir durumda olması için sahip
olması gereken özellikler şu şekilde ifade edilir.
Maddi imkan ve olanakları iyi olmayan insanlar sağlık hizmetinden yoksun
kalmamalı sağlık hizmetlerinden faydalanmalıdır. Toplumda yaşayan her birey sağlık
hizmetine gereksinim duyduğu anda maddi gücüne bakılmaksızın sağlık hizmetine
herkesle eşit şartlarda ve kolaylıkla ulaşabilmelidir. Maddi açıdan yoksul olan
bireylerin gıda, eğitim, sağlık ve barınma gibi temel ihtiyaçların devlet tarafından
sağlanması ve bu durumların finansal planlamalar yapılırken göz önünde
bulundurulması gerekmektedir. Ülkemizde bu durum, sağlık hizmetlerinden
yararlanma imkanı olmayan, sigortası ve maddi gücü olmayan bireylerin sağlık
hizmetleri yeşil kart uygulaması ile karşılanmaya çalışılmıştır. Son yapılan
değişikliklerle bu bireyler genel sağlık sigortası kapsamına alınmışlardır.
Finansal yetersizlik yok edilmeli, hiçbir insan başına gelecek bir hastalık ya da
kaza sonucu ortaya çıkacak sağlık harcamalarını karşılamakta zorlanmamalı ve bir
mali sorun ile karşı karşıya gelmemelidir.56
Sağlık hizmeti verilirken maliyetler en az düzeye indirilmelidir. Aktif kaynak
kullanımı yapılırken sağlık hizmeti ve bakımının finansman sistemi, ücret artışlarını
da önleyecek tedbirler almalıdır. Hastanelerde hastalara yapılan bakımın maliyeti
yüksektir. Toplumda yaşayan bireyler hasta oldukların da ayakta bakıma yönelik
56 Mutlu, A.- Işık, A.K. Sağlık Ekonomisine Giriş, Bursa, 2005, s.285
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sağlık hizmetlerini de kullanmalıdırlar. Hastaneler de yapılan çalışmalarda sağlık
personeli görev yerlerinde iyi bir şekilde kullanılmalıdır. Hastane de mali finans
artışına sebep verebilecek gereksiz harcamalardan kaçınılmalıdır. Hastane de finans
artışı sonucu maddi anlamda yapılan giderlerin, hastaneye sağlık hizmeti anlamında
faydasının olabilmesine dikkat edilmeli ve bu yönde çalışılmalar yapılmalıdır.
Hekimlerin,

sigortanın

durumuna

dayanarak,

hastalara

ulaşmayacağı

düşüncesi ile vizite ücretlerini gereksiz yere artırmalarına izin verilmemelidir. En
etkili sağlık hizmetini en az maliyetle sunmayı sağlamalı ve gereksiz tıbbi araç
gereç, malzeme ve ilaç kullanımı konusunda hassasiyet gösterilmelidir. Kısacası
sağlık çalışanlarında, hizmetten faydalanan hastalarda ve hastane yönetiminde
finansman konusunda hassasiyet göstermelidirler.
Vergi artışlarından mümkün olduğu kadar kaçınmaya özen gösterilmelidir.
Ekonomide yüksek vergiler, çalışma motivasyonunu düşürmekte ve bir bütün olarak
ekonomide etkin kaynak kullanımını engelleyerek olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.
Sistemin kolay uygulanabilir olması sağlanmalıdır. Sağlıkta finansman
sisteminin yönetimi, yüksek düzeyde maliyetli uygun olmayan karmaşık işlemlerin
olmaması gerekir. Finansman kaynaklarını kullanırken aktif kullanımı sağlayan
kararlara dayandırılmalıdır. Sistemin kolay uygulanabilirliği aynı zaman da kolay
kabul edilirliği de sağlayacaktır.
Finansman sistemi genel olarak kabul edilmelidir. Toplumda yaşayan bireyler
tarafından yeni finansman sistemi benimsendiği gibi sağlık örgütlerinde de kolayca
uygulanabilir olmalıdır. Hekimler tarafından da uygun görülmelidir.
Ülkeler arasında verilen sağlık hizmetlerinin nasıl finanse edildiği, hangi
sistemlerle çalışıldığı, vatandaşların sağlık boyutlarının yanı sıra maddi anlamda
gelir düzeylerinin de etkili olduğu bir konudur. Kişisel sağlık hizmetlerinin
finansmanı için değişik yöntemler bulunmaktadır. Genel olarak bakıldığında toplum
sağlığı hizmetleri devlet tarafından finanse edilir. Toplumda kişisel sağlık hizmetleri
çeşitli işleyişlere bağlı olmaktadır. Bu işleyişlerde devletin, sivil toplum örgütlerinin
toplulukların, kamusal ve özel sigorta sistemlerinin, yabancı kurumların, ailelerin ve
bireylerin finansal durumdaki rolleri değişkenlik göstermektedir. 57

57 Mutlu, A.- Işık, A.K. Sağlık Ekonomisine Giriş, Bursa, 2005, s.286
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3.6. Kamu ve Yarı Kamu Finansman Kaynakları
1960’lı yıllardan sonra sağlık giderlerinin finansmanı, ağırlıklı olarak devlet
bütçesinden sağlanmıştır. Sağlık hizmetleri ülkemizde sunulurken devletin bütçesi
tarafından finansman kaynağı sağlanır. Dünya Bankasının hazırlamış olduğu 1993
yılı Dünya kalkınma raporunda sağlık finansmanı konusunda, ulusal boyutta
nitelendirilmiş bir asgari sağlık hizmetleri paketinin, özellikle yoksul ailelere yönelik
olarak hükümet tarafından finanse edilmesi teklif edilmiştir. Bütün dünya ülkelerinde
olduğu gibi ülkemizde de sosyal güvencesi olmayan, yoksul olan bireylerin sağlık
harcamalarının finansmanı devlet bütçesinden karşılanmaktadır. Bu duruma örnek
olarak en son sisteme dahil edilen Genel Sağlık Sigortası uygulaması verilebilir. Bu
bağlamda sistemdeki uygulamalar göz önünde bulundurulduğunda, devletin sağlık
harcamalarının finansmanındaki payının büyük olduğu söylenebilir.
Sağlık hizmetleri verilirken giderlerinde işveren, işçi ve devletin desteğiyle
finanse edilen ve yaşlılık, sakatlık, emeklilik gibi konuların yanında sağlık
hususunda da başvurulan sosyal sigortalar da önemli bir finansman kaynağı
olmaktadır. Ülkemizde hastalık risklerine karşı finansal koruma sağlamak amacıyla
1950 yılında kamusal nitelikte oluşturulan ilk yasa oluşturulmuş ve sigortacılık
tekniği öngörülerek yürürlüğe girmiştir. Bunun ardından kamu çalışanlarının, emekli
memurların ve bağımsız çalışanların güvence altına alınması şeklinde devam etmiştir.
Sürecin devamında bazı kişi veya toplulukların genel bütçeden finansman yoluyla
finansman açıdan korumak için, sağlık harcamaları kuruluşları tarafından karşılanan
yasa ile sağlık güvencesine kavuşturulmasına olanak sağlamıştır. Örneğin 1992 yılında
çıkarılan yeşil kart kanunu en kapsamlı finansman kaynağı olarak ifade etmek
mümkündür. Sosyal güvencesi olmayan, yoksul olan birçok kişiye hastalık riskine
karşı finansman sağlayan bu uygulama, günümüzde Genel Sağlık Sigortası adı
altında daha kapsamlı bir şekilde uygulanmaktadır. 58
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 2006 yılında
kabul edilmesiyle birlikte, tek bir finansman kuruluşu ile toplumun tamamını
kapsayan sosyal sigortacılık yoluyla sağlık güvencesine kavuşturmak amaçlanmıştır.
Bu kanun sosyal güvenlik sigorta alanında bir de sağlık finansmanı alanında yapmış
olduğu düzenlemelerle birlikte değişimleri beraberinde getirmiştir. Genel sağlık
58 Sargutan, E. Türk Sağlık Hizmetleri Yapı ve Ürünlerinin İyileştirilmesi, Ankara, 1993, s. 153
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sigortası kanunu mevcut olan sosyal güvenlik sistemlerinin hepsini aynı çatı altında
birleştirmiştir. Sigorta işlemlerinde kısa ve uzun dönemli sigorta kollarım birbirinden
ayırmıştır. Genel sağlık sigortasında ilk kez zorunlu devlet katkısını getirmiştir.
Ülkemizde yaşayan nüfusun tamamını zorunlu sağlık sigortası kapsamı altına alan
genel sağlık sigortası sistemini getirmiştir. Bu kanunla, toplumun tamamına sağlık
güvencesi sağlanarak, halkı hastalık riskine karşı koruma altına almıştır.
Sağlık hizmetlerinin finansmanında sosyal sağlık sigortaları ve elde edilen
genel vergiler önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde sağlık hizmetlerinin finansmanı
konusu değerlendirildiğinde, vergilerin genellikle sağlık yardımı mantığı ile işlediği
görülmekte olup, yeşil kart uygulaması vergilerle finansman yöntemine verilecek en
önemli uygulama örneğidir. 1920 yıllarında vergilerle finans sistemleri olduğu
görülmektedir. Ülkemizde vergilendirme yoluyla kaynak sağlama ve hizmet yapma
çalışmaları vardır. Sağlık hizmeti devamlılık isteyen ve buna göre harcama planlaması
olan bir hizmet sektörüdür. Sağlık hizmetlerinin finansmanında önemli bir yeri olan
vergiler özel amaçlı ve genel amaçlı vergiler olarak gruplandırılmaktadır. Genel
vergiler daha geniş bir tabanı oluştururken özel amaçlı vergiler sadece sağlık
hizmetlerinden alınan vergiler olarak tanımlanmaktadır.59
3.7. Özel Finansman Kaynakları
Günümüzde cepten ödemeler özel finansman kaynaklarının bilinen en eski
modeli olarak görülür. Özel sağlık sigortacılığı toplumda yaşayan insanların hastalığa
karşı koruma düşüncesi ile özel sektör tarafından geliştirilerek meydana çıkmıştır.
Özel sağlık sigortacılığında finansal açıdan bakıldığında koruma sağlayan özel ve
kamusal nitelikli finansman yöntemlerinin ortaya çıktığı görülmüştür. Ülkemizde
yaygınlaşarak giderek büyüyen özel sağlık sigortacılığı cepten ödemelerin
finansmandaki önemini zaman içinde azaltmıştır. Sağlık harcamalarında 1970’li
yıllardan itibaren başlayarak sürekli olarak bir artış görülmüştür. Dünya geneline
bakıldığında sağlık harcamalarındaki bu hızlı artış ekonomik yönden yaşanan
küçülme gibi sorunları meydana getirmiştir. Ülkemizde vatandaşlarımıza sunulan
temel sağlık hizmetleri yaygınlaştırılması çabaları, ek kaynak yaratma ve kaynakların
verimli kullanılması ihtiyacını gündeme getirmiştir. Sağlık hizmeti verilirken kaynak

59 Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara, 2000, s. 143
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arama ve bulma çalışmaları da önemli bir yer tutar. Çünkü sağlık hizmetinin eksiksiz
ve zamanında tam anlamıyla yapılabilmesi için önemli bir bütçeye ihtiyaç
duyulmuştur. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla, gayri resmi ödeme gibi yeni cepten
ödeme şekilleri meydana çıkmıştır.
Doğrudan Ödemeler
Doğrudan ödemeler sağlık hizmetine ulaşmanın zorlanıldığı durumlarda sosyal
güvenceye dahil olmayan hizmetler için veya uzun bekleme sürelerini kısaltmak için
toplumda yaşayan bireylere daha iyi hizmet verebilmek için yapılan ödemelerdir.
Doğrudan ödemeler hastaların acil ve önem arz eden rahatsızlıklarında sosyal
güvencelerinden yararlanmak için sıra beklemeleri gerektiği durumlarda, özel
muayeneler ve sağlık kuruluşlarından tedavi ücretlerinin tamamını ceplerinden
karşıladıkları ödeme türünü içermektedir. Hayatta insanların en önemli ve en değerli
yaşam kaynağı sağlıklarıdır. Vatandaşlarımız sağlıkları ile ilgili herhangi bir hastalık
ya da kaza durumu ile karşılaştıklarında olabildiğince hizmetin maliyetinden önce eski
sağlığına kavuşma çabası içinde olmaktadırlar. Bu durumda örneğin, kanser
hastalığına yakalanan bir kişinin sağlık hizmetlerinin maliyetinin yanında düşüneceği
ilk durum hastalığın hangi aşamada olduğu ve kurtarılabilme derecesidir. Bu durumda
hem birey hem de aile bu soruların yanıtlarını alabilmek için sağlık hizmetlerine en
kısa sürede ulaşmayı ve yapılacak testlerin en kısa zamanda yapılmasını
arzulamaktadırlar. İstenen testlerin yapılabilmesi için hastanelerden bu tetkikler için
randevu almak gerekmektedir. Hastanelerin çok yoğun olması ve yapılacak
tetkiklerin uzun bir süre ertelenmesi durumunda, kişiler bu hizmetleri alabilmek için
kendi ceplerinden doğrudan ödeme yapmaktadırlar. Ultrason, mr ve benzeri
görüntüleme merkezlerinde yapılan bu özel tetkikler çoğu zaman diğer kurumlarla
anlaşması bulunmaması nedeniyle kişilerin ceplerinden karşılanmaktadır. Bunların
dışında ülkemizde doğrudan ödemelerin yapıldığı laboratuvar ve diş hekimliklerinde
yapılan müdahaleler de bu durumun kapsamı içinde yer almaktadır. Gece dişi
ağrıyan bir insanın hizmetin maliyetinden önce, canının yanmasının önlenmesi için
sıra beklemiyor ve bu hizmeti doğrudan ödeme ile gerçekleştiriyor. Bu durumlar
ülkemizde çok sık rastlanılan sağlık durumları olarak değerlendirilmektedir.60

60 Çilingiroğlu, N. Sağlık Ekonomisi Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Ankara, 1997, s.392
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Kullanıcı Katkıları
Kullanıcı katkıları bakımından sağlık harcamalarının genelde düşük olduğu
dönemlerde, verilen sağlık hizmetleri için var olandan daha fazla kaynak oluşturmak
veya sağlık harcamalarının yüksek olduğu dönemlerde, istemi azaltarak verimliliği
yükseltmek amacı ile iki farklı durumda hizmet verebilmesini sağlamak amacıyla
kullanıcı katkıları kullanılabilmektedir. Bu yolla toplanacak ek gelir, gelir düzeyi
düşük olan toplumda yaşayan vatandaşlarımızın desteklenmesi veya finansman
sistemindeki adaletsizliklerin azaltılması için kullanılabilir. Sağlık hizmetlerinde
kullanıcı katkıları, sağlık harcamalarının bir kısmının sağlık hizmetinden faydalanan
bireyler tarafından karşılanması durumu olarak ifade edilmektedir. Bu durum sağlık
hizmetine gereksinim duyulması halinde sağlık güvencesi olmasına rağmen hizmet
karşılığı

bedelin

bir

kısmının

kişilere

doğrudan

ödettirilmesi

şeklinde

uygulanmaktadır. Bu uygulama, devletin sağlık hizmetlerinin gereksiz yere
kullanılmasının önüne geçebilmek için koymuş olduğu stratejilerden biridir. Devlet
sağlık hizmeti kullanıcılardan sağlamış olduğu bu katkılarla, bir taraftan gereksiz
hizmet kullanımını önlemekte diğer taraftan ise ek gelir elde ederek bütçesine katkı
sağlamaktadır. Ülkemizde sağlık hizmetleri sunumunda artan sağlık harcamalarını
kontrol edebilmek için sistemde sınırlayıcı yaptırımlar uygulamaktadır.61
Hastanelere müracaat etmeden önce, öncelikle birinci basamak sağlık
kurumlarına müracaat etmesi yine de istenen oranda sağlanamamıştır. Bunun nedeni
olarak, ülkemizdeki vatandaşların daha önceden gelen alışkanlıklarını kıramamış
olmaları ve sosyal kültürel etkenler gösterilebilir. Vatandaşlar birinci basamak sağlık
kurumlarında yapılan işlemleri daha çok, ayakta hasta işlemleri ve daha önceden
kullandıkları rutin ilaçları tekrar reçete ettirmek üzere işlem yapan birimler olarak
düşünmektedir. Diğer türlü hastalıklarında bir çoğunluğu daha iyi olacağını
düşünerek veya önemli bir rahatsızlığım olur da birinci basamak sağlık kurumlarında
tespit edilemez veya sevk edilmede gecikirim düşüncesiyle genelde ikinci ve üçüncü
basamak sağlık kurumlarında tedavi olmayı tercih etmektedirler. Hatta bazı
vatandaşlar bir hastanenin polikliniğinde bir hekime muayene olup acaba başka bir
hekimde aynı kanaati getirecek mi şeklinde düşünüp, aynı gün içinde veya yakın
tarihli başka bir günde, daha birinci hekimin uyguladığı tedaviyi bitirmeden ikinci bir
61 Çilingiroğlu, N. Sağlık Ekonomisi Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Ankara, 1997, s.393
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hekime de gittikleri gözlemlenmektedir.
Ülkemizde birinci basamak tedavi hizmetlerinin ön plana çıkarılması için bir
çok yaptırımlar uygulanmasına rağmen halk yine birinci basamağı atlayarak bir üst
basamaktaki hastaneye başvurmaktadır. Bu da gereksiz sağlık harcamalarını
arttırmakta ve uygulamadan beklenen sonucu olumsuz etkilemektedir. Bunun sonucu
olarak devlet tarafından uygulanan yaptırımlar sonucu elde edilen gelirler bütçede
toplanmakta ve başka bir ihtiyaç durumunda yeniden kullanılmaktadır.
Resmi Olmayan Ödemeler
Ülkelerin çoğunun kayıtlarda yer almayan gayri resmi olarak yapılan
ödemelerdir. Hastanede hekimlere tedavi öncesi ya da tedavi sonrası verilen teşekkür
hediyeleri resmi olmayan ödemeler olarak görülmektedir. Burada ki asıl amaç hizmet
veren sağlık personelini etkilemektir. Bu tür ödemeler bir başka değişle usulsüz
ödemelerdir. Örneğin, kamu sağlık sektöründe özellikle tam gün yasasından önce
neredeyse bütün hekimlerin muayenehaneleri bulunmaktaydı. Hastaların bir çoğu
özellikle de önemli rahatsızlıkları olanlar veya da rahatsızlığının önemli olduğunu
hissedenler, direkt hastaneye gitmeleri durumunda kendilerine iyi bakılmayacağını
düşünerek veya da bu fikre hekimin hastanede gösterdiği ilginin derecesinden
kapılarak, kendilerine daha iyi bakılması ve daha iyi ilgilenilmesi adına öncelikle
hekimin muayenehanesine gidip, sonrasında hastaneye aynı hekime dönüp sağlık
hizmetini

alıyorlardı.

Bu

bağlamda

hastanın

direkt

olarak

kendiliğinden

muayenehaneye gidip özel ilgi için belli bir bedeli ödemesi resmi bir ödeme olarak
nitelendirilirse de, bunun yanında hastanın çeşitli nedenlerle hekimden bu izlenimi
alıp dolaylı yollarla muayenehaneye yönlendirilmesi ise bir nevi resmi olmayan
ödemelere girmekteydi. Tam gün yasasından sonra kamuda çalışan hekimlerin
muayenehanesi artık olmadığı için bu durum yani resmi olmayan ödemeler çok
yüksek oranda ortadan kaldırılmıştır. Çünkü hekimle hasta arasında bağlantı kuracak
alınan bu ödemeyi resmi bir ödemeymiş gibi gösterecek bir aracı birim olan
muayenehane devreden çıkmıştır.62 Diğer taraftan günümüz şartlarında ise bu durumun
hastane içinde uygulanması neredeyse imkansız hale gelmiştir. Diğer bir örnekse
eskiden çok rastlanılan fakat günümüzde devletin özellikle engellemek için üzerinde

62 Ünüvar, N. Türkiye’de Sağlığa Bakış, Ankara, 2007, s.102

70

durmuş olduğu bıçak parası durumudur. Eskiden hastaneye başvuran bir hastanın
tedavisi için ameliyat gerektiği durumlarda hekimlerin yapılacak olan ameliyat için
hasta yakınlarından bıçak parası talep ettiği ve ödenmemesi durumunda ise kişinin
ameliyat edilmeyeceği durumudur. Hasta yakınları hekimin belirlediği bu tutarı
hekime ödeme yaptıktan sonra kişinin ameliyat edilmesi söz konusu oluyordu. Ancak
Bakanlık tarafından asla böyle bir şeyin olmaması gerektiği ve bu konuda geniş çapta
incelemelerin yapılacağı bildirilmiş ve bu durumların üzerine gidilmiştir. Eskiden çok
yoğunlukla yaşanan bu

durumu televizyonlardan ve gazetelerden görmek

mümkündü. Bu durumu o dönemde yapılan resmi ödemeler arasında değerlendirmek
mümkündür. Bakanlığın yeniden yapılanması ile bu konuda titizlikle çalışmalar
yapılmış olup, konuya ilişkin halkın bilinç düzeyinin de yükselmesi ile bu durum
ortadan kaldırılmıştır. Eski sistemde yer alan belki de az da olsa günümüzde de
devam edebilen bir diğer gayri resmi ödeme örneği ise doğum polikliniklerinde ya da
hastanelerinde bebeği doğan ailenin ebe ve ya doktora vermiş olduğu hediyeler de bu
grup içerinde sayılmaktadır. Buradaki yöntemdeki olumlu durum ise hekim ya da
sağlık çalışanlarının talebi ve beklentisinin olmadan tamamen hastanın yakınlarının
gönüllüğüne dayanan bir durum söz konusudur.
Resmi olmayan ödemeye bir başka örnek ise evde sağlık hizmetleri, hizmet
sunumu başlamadan 2010 yılından önce, bireyler evdeki yatalak hastalarını herhangi
bir sağlık birimine götürmeleri zor olduğu için, bu hastalarına ait basit tedavileri,
enjeksiyon, pansuman ve benzeri uygulamalar için genelde bulunduğu mahallin
sağlık tesisinde çalışan sağlık personelinden rica edip evine götürür bunun
karşılığında belli olmayan bir miktar ödemede bulunurdu. Bu ödemeyi bir kısım
sağlık çalışanı alır, bir kısım sağlık çalışanı da verilen herhangi bir ücreti kabul
etmeden bu sağlık hizmetini yerine getirirdi. 2010 yılından sonra evde sağlık
hizmetleri, sağlık hizmeti kapsamına alındığından artık bu gibi durumlarda
vatandaşlar evde sağlık hizmetleri kapsamında ihtiyaç duydukları evde sağlık
hizmetlerini de alabilmektedirler. Verilen bütün örneklerde, hasta yakınları
tarafından, hastalarına bu davranışlar sonrasında belki daha iyi bakılacak umudu yer
alsa da, günümüzde sağlık hizmetleri olabildiğince herkese eşit şekilde sunulmaya
çalışılmakta ve hastaları bu gibi durumlara düşürmemeye özen gösterilmektedir.63
63 Ünüvar, N. Türkiye’de Sağlığa Bakış, Ankara, 2007, s.103
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3.8. Sağlık Hizmetlerinin Finansman Yöntemine Göre Sınıflandırılması
Sağlık hizmetleri diğer hizmetlerle kıyaslandığında kendine özgü nitelikleri
olan bir hizmet türüdür. Dolayısıyla bir hastalık durumunda ya da sağlık hizmeti
gereksinimi olan başka durumlarda tedavi giderlerini ve diğer harcamaların yüksek
maliyetleri ile karşı karşıya gelinmektedir. Bu durum, sağlık hizmetlerinin
finansmanında ortak sorumluluk açısından bazı zorunlulukları da birlikte getirmiştir.
Sağlık tedavi hizmetlerinin finansmanında, yapılan çalışmalarda benimsenen model
ne olursa olsun bazı koşulların yerine getirilmesinin gerekli olduğunu ifade eden UZ,
çalışmasında bu koşullara şu şekilde yer vermiştir.
Adalet, bir hedef olarak belirlenmeli vazgeçilmez bir amaç olarak görülmelidir.
Yönetim ve finansman açısından baktığımızda kaynakların toplanması, düşük
maliyetli olmalıdır.
Kaynak akışında süreklilik sağlanan bir sistem oluşturulmalıdır. İnsanlar
tarafından benimsenmeli ve hoşnutluk sağlanmalıdır.
Konularda

öncelikler belirlenmeli,

önceliği

olmayan

konular finanse

edilmemelidir.
Hizmet sunucular arasında rekabet teşvik edilerek, daha kaliteli ve verimli
hizmet sağlanmalıdır.
Sağlık tedavi hizmetlerinin kullanımı aşamasında finansman hizmetlerin
sürekli olarak denetlenmesi sağlanmalıdır.
Kaliteli hizmet sunumuna yönelik teşvik edici çalışmalarda bulunulmalıdır.
Hizmeti mali açıdan destekleyen tarafı, hizmet verenlerle pazarlık sırasında
güçlü konumda olmalıdır.
Hizmet veren sunucuların gereksiz hizmet sunumu engellenmeli veya hizmet
kullanıcıların gereksiz hizmet talebine yol açan durumlar ortadan kaldırılmalıdır.
Gereksiz hizmetin sunumu ve kullanımı engellenmelidir.
Mali finansmanın hastayı izlemesi sağlanmalıdır. Hastanın hizmeti alırken mali
olanaklarının karşılayıp karşılayamayacağı düşüncesinden öte hizmete kolay
ulaşması ve hizmetin paranın önünde yer alması sağlanmalıdır.64
Sağlık hizmetlerinin finansmanı şu şekliyle iki yönlü ifade edilmektedir.
64 Uz, M.H. Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Hizmeti Sunanlara Ödeme Modelleri Sağlık
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Doğrudan

finansman

yöntemi

ve

dolaylı

finansman

yöntemi

olarak

değerlendirilmektedir.
3.8.1. Doğrudan Finansman Yöntemi
Sağlık hizmetini alan hastaların aldıkları hizmetin karşılığını o zaman
içerisinde doğrudan kendilerinin ödemesi, doğrudan finansman yöntemi anlamına
gelir. Hizmeti bekleyen birey, sunumu veren kamu ya da özel kuruma, ücreti nakit
olarak doğrudan ödemektedir. Sağlık hizmetine gereksinimi olanlar karşılığını
ödeyerek kuruluş ya da bireylerden istedikleri hizmeti satın almaktadırlar. Doğrudan
finansman yönteminin işleyişi değerlendirildiğinde, kamu ve özel kesim tarafından
verilen, hizmet karşılığı ödenmek yoluyla hasta olan birey tarafından satın alındığı
görülmektedir. Vatandaş hastalığının sonucu olarak getirdiği mali yükü, hasta kendisi
gidermekte olup hastalar arasında risk paylaşımı bulunmamaktadır. Hastalık riskinin
boyutu, yapılacak olan harcamaların yüksek ya da düşük olmasında bir göstergedir.
Ülkemizde mali açıdan bakıldığında finansmanı çok yüksek olan tedavilerin
hasta tarafından karşılanması çok zordur. Teknoloji bakımından tedavi hizmetleri
organ aktarımı, ameliyat, ilaç, anestezi gibi finansmanı yüksek olan operasyonlarda
mali yük fazla olmaktadır. Hastanın bunu karşılayabilmesi için genel sağlık sigortası
ya da özel sigortası olması gerekir. Bu durum gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan
ülkeler için aynı şekilde geçerli olmaktadır. Günümüzde gelir düzeyi üst düzeyde
olan insanlar sağlık hizmeti alırken ortaya çıkan masrafı kendileri ödemeyi tercih
ederler. Hastanelerde gözlenen durumlara göre, verilen sağlık tedavi hizmetlerinin
gelecek dönemlerde doğrudan finansman yönteminin önemini yitireceği, bununla
birlikte üçüncü grup ödeyicilerin, yani dolaylı olarak yapılan finansman yönteminin
ağırlıklı olarak uygulanacağı ifade edilmektedir. Uygulanan finansman yöntemleri
kişilerin sağlık ihtiyaçlarını ortaya koymalarında önemli rol oynamaktadır. Doğrudan
finansman

yönteminin

uygulandığı

durumlarda,

kişiler

ödemeyi

kendileri

yapacaklarından, sağlık hizmetlerine talebin genel olarak düşük olduğu gözlenirken,
dolaylı

finansman

uygulamasında

tersine,

tüketicinin

hizmete

talebi

yükselmektedir.65
Kişilerin doğrudan ödeme yaptıkları sistemlerde, alt gelir gruplarının sağlık
65 Uz, M.H. Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Hizmeti Sunanlara Ödeme Modelleri Sağlık
Hizmetleri El Kitabı: Örgütlenme, Finansman, Yönetim, Mevzuat, İstanbul, 1998, s.94
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hizmetlerine

talebi

düşük

olur.

Kişilerin

sağlık ihtiyaçları

gereksiz

talebe

dönüşmemektedir. Oysa kamu ve özel sigortaların yer aldığı dolaylı finansman
yönteminde, ihtiyaç olmadığı halde talep ortaya çıkabilmektedir. Bir başka ifadeyle
uygulanan finansman yöntemi, toplumun sağlık ihtiyaçlarını karşılama yönündeki
talebini belirleyip biçimlendirmekte önemli rol oynamaktadır. Örneğin sağlık
bilincinin yeterince gelişmediği, sağlık personeli ve altyapının eksik olduğu
toplumlarda sağlık talebi daha çok ilaç tüketme sorununu yaratır iken, gelişmiş
ülkelerde daha yüksek gelir grupları tarafından vitaminlerin büyük oranda
tüketilmesiyle birlikte, sağlık harcamaları başka alanlarda yoğunlaşmıştır.
Doğrudan finansman yöntemi, muayene hizmetleri gibi basit tedavi hizmetleri
ve koruyucu sağlık hizmetlerinde başarıyla uygulanabilirken, yüksek teknolojiyi
gerektiren yoğun bakım ünitelerinde organ nakli, ameliyat, tedavi, anestezi, ilaç gibi
maliyeti yüksek olan işlemlerde büyük sorunlar çıkarmaktadır. Çünkü yüksek
maliyetli işlemlerin bireyler tarafından finanse edilmesi kolay değildir. Bu yapılan
harcamalar, büyük fonlarla karşılanabileceğinden genel veya özel sigortaların
sisteme girişini gerektirir.
3.8.2. Dolaylı Finansman Yöntemi
Hizmet sunumunu sağlayan dolaylı finansman yönteminde, hizmeti talep
edenle arasında, bir aracı ya da üçüncü taraf bir ödeyici yer almaktadır. Bu yöntemde
sağlık tedavi hizmeti veren kuruluşlarla, hizmeti bekleyen kişiler arasında para ilişkisi
tamamen ortadan kalkar.

Finans konusunda aracıların yer aldığı bu tür

yapılanmalarda hizmeti alan kişilerin risk paylaşımı söz konusu olur. Bu sistemde
ortaya çıkan hastalık durumunun yaratacağı maliyeti sadece tüketici üstlenmemekte
aracı olan mali kuruluşa destek olan herkes tarafından paylaşılmaktadır. Düzen
olarak bakıldığında dolaylı finansman yöntemi karmaşık bir yapıya sahiptir. Hizmeti
verenle hizmeti alan arasında çoklu bir ilişki söz konusu olur. Dolaylı finansman
yöntemine genel olarak bakıldığında, sağlık sistemi gelir, kurumlar, katma değer ve
satış vergisi gibi genel vergilerle birlikte primler, hasta katkıları ve yapılan bağışlarla
finanse edilebilir. Bu sistem üçlü bir tarzda, belirli bir sistem dahilinde değerlendirilse
oluşan yapının şu şekilde sınıflandırması yapılabilir.66
66 Uz, M.H. Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Hizmeti Sunanlara Ödeme Modelleri Sağlık
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Çalışanların Finansmana Katılması
Sağlık hizmetleri sunulurken çalışan kişiler ya da gruplar bu hizmetin önemli bir
tüketicisi durumunda yer almaktadır. Dolaylı finansman yöntemi, çalışanların bu
amaca yönelik olarak oluşturulan, finansal aracılara yani sigorta kuruluşlarına
sigortalı olarak çalışırken ödemiş oldukları primlere dayanmaktadır. Çalışan
bireylerin eğer sosyal bir güvencesi yoksa almış oldukları hizmetin maliyetini
ödemek zorundadırlar. Bu sistemde çalışanlar aylık olarak almış oldukları maaşın bir
kısmını prim olarak bir kesinti halinde öderler. Böylece fonda toplanan paralarla
almış oldukları sağlık hizmeti finans edilmektedir. Çalışan kesimin tamamından
alınan bu ücretlerin bir kısmı prim ödeyen kişilerin kendileri ve yakınları için sağlık
giderleri olarak kullanılır. Diğer bir kısmı ise kişilerin emeklilik durumlarında çalışan
bireylere emeklilik ödemeleri olarak geri ödemektedir. Bu ödemeler sağlık kesintileri
ve emeklilik kesintileri olarak kesilmekte ve sağlık gereksinimi halinde tekrar
kullanılmaktadır.67
Devlet genel sağlık sigortası sitemini uygulamaya geçirmiş olmasına rağmen,
toplumdaki bireylerden elde ettiği cepten ödemeler ve özel sağlık sigortası ile yapılan
ödemeler ile sağlık hizmetlerine finansman sağlamayı devam ettirmektedir. Bu
durum, genel sağlık sigortasının uygulaması ile bütün sağlık finansmanının devlet
tarafından sağlanmadığını, hizmetin sürekliliğini etkin kılabilmek için toplumdaki
bireylerin de sisteme dahil edilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Genel sağlık
sigortası kapsamı dışında olan vatandaşların cepten yaptıkları ödemelerle gereksinim
halinde kendileri ve bakmakla yükümlü bulundukları bireyler sağlık hizmetlerinden
yararlanabilecekleri gibi, özel sağlık sigortası sunan kuruluşlara düzenli bir şekilde
prim ödemesi yaparak, ödenen bu primler karşılığında da özel sigorta kuruluşlarından
sağlık hizmetlerinin finansman sağlamasını isteme hakkına sahiptirler. Burada
belirtilen iki yöntemde de sağlık sistemine devletin müdahaleciliği ve ağırlığı yoktur.
Bu durumda kişiler ya çalıştıkları kurumların ödemiş oldukları sigorta primleri
karşılığında sağlık finansmanına ulaşmakta ya da kendilerinin özel sigorta
kuruluşlarına, kendi ceplerinden düzenli bir şekilde belirlenen kriterlere göre prim
ödeme yaptıklarında bu hizmetlerden aynı şekilde faydalanmaları mümkündür. Burada
devlet her ne kadar sistemin düzenini ve denetimini sağlamış olsa da sistemin
67 Ünüvar, N. Türkiye’de Sağlığa Bakış, Ankara, 2007, s.203
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tamamını yüklenmemiş olmaktadır. Ayrıca işsiz olup sigorta primleri yatmayan,
kendi ceplerinden sigorta primlerini yatırarak özel sigorta yaptıramayan bir grup
yoksul kesim ise genel sağlık sigortası kapsamına girme kriterlerini de taşıdığı için
zor durumda kalmaktadırlar. Burada devlet sistemin sürekliliğini ve adaletini
sağlamak mecburiyeti sebebiyle, bütün halkın sağlık finansmanını kaldırması
mümkün olamamakta ve bu hizmete halkın da katılımını zorunlu kılmaktadır.
Bireyler

özel

sağlık

sigortasını

yaptırırken,

genel

sağlık

sigortasını

tamamlayıcı mahiyette ve kendi özel isteklerine göre yaptırmaktadırlar. Özel sigorta
sistemi, diğer sigorta sistemlerinde olduğu gibi prim esasına göre yapılmaktadır.
Kişinin yaptırmış olduğu özel sağlık sigortasında verilen hizmetlerin finansmanı ve
prim ödemeleri genel sağlık sigortası sisteminde olduğu gibi dağıtım esasına bağlı
değildir. Özel sağlık sigortalarında sistem tamamen parasal yönteme göre
yürütülmektedir. Bu durumda, özel sigorta kuruluşları kendileri için en karlı olan
hizmet sunumunu sağlamayı amaçlamaktadır. Maksimum kar amacı ile hizmet sunan
özel sağlık sigortası kuruluşları, riski daha az olan ya da hastalık riski taşımayan,
fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı, çalışma koşulları ve mesleği risksiz olarak ya da en
az risk taşıyan işlerde çalışan bireylere daha az sağlık sigortası primi talep etmektedir.
Bunun aksine, daha fazla hastalık riski taşıyan, çalışma koşulları ve yapılan işlerin daha
ağır riskler içerdiği durumlarda ise talep edilen sağlık sigorta primleri de daha fazla
olmaktadır. Sisteme bakıldığında dengesiz bir durum gözlenmekte ve bu sistemin
etkin bir şekilde devam etmesinin zor bir durum olduğu düşünülmektedir. Sistemin
uygulamaya geçilmesi eski tarihlere dayanmış olsa da kullanım açısından
yaygınlaşma sağlanamamıştır.68
İşverenlerin Finansmana Katılması
Sağlık hizmetlerinin finansmanında yaygın bir uygulamadır. Bu yöntemde
işverenler çalışan bireyin ödediği prime ek olarak bir prim ödeyebilmektedirler. Bu
uygulama yönteminde,

işverenin

sağlık hizmetlerinin

finansmanına

katılıp

katılmaması ya da finansmana katılımının söz konusu olduğu durumlarda katılım
oranı ve biçimi her ülkede farklılıklar göstermekte ve çeşitli

şekillerde

uygulanmaktadır. Ülkemizde bu durum en etkin şekilde uygulanmaya çalışılmaktadır.
Konuyla ilgili örnek vermek gerekirse, Sosyal Güvenlik Kurumu çalışan her bireyin
68 Ünüvar, N. Türkiye’de Sağlığa Bakış, Ankara, 2007, s.204
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sigortalı olarak çalıştırılması için işverenlerden çalışanlarına sigorta yapma zorunluluğu
getirmektedir. Bu durum, hem vergi açısından hem de çalışan bireyin hakkının
korunması açısından önemli bir uygulamadır. Ayrıca, bu uygulamayla kaçak işçi
çalıştırılmasının da önüne geçilmiş olmaktadır.
Bu yöntemin ardında, sağlanacak daha iyi sağlık koşullarından işverenlerin
yararlanacağı düşüncesi vardır. Bu nedenle de işverenler ek olarak bir katkı payına
katlanmaktadırlar. Bu durum, özellikle meslek hastalıklarında belirgin olarak ortaya
çıkar. İnşaat ve madencilik gibi belirli iş alanlarında, işçinin işine bağlı olarak meydana
çıkabilecek kısa ve uzun süreli devam edebilecek hastalıkların varlığı, işverenlerin
finansmana katılımını haklı ve zorunlu kılan nedenlerden biri sayılmıştır. Örneğin
Sosyal Sigortalar Kurumu üyeleri, sağlık hizmetleri için finansmana katılırken
Sosyal Sigortalar Kanununda belirtilen iş kazalarıyla meslek hastalıkları için yapılan
yardımları ve aynı kanunda yer alan hastalık sigortası yardımlarını ayrı kategorilerde
değerlendirmektedir. Belirtilmesi gereken bir diğer husus da, işverenlerin sağlık
hizmetleri finansmanına katılması durumunda, bu maliyetin tüketicilere ya da
çalışanlara yansıtılma durumudur. Çünkü sözü edilen katılım, işveren için ek bir
maliyet demektir. İşverenler de bunu ileriye ya da geriye yansıtmak isteyeceklerdir.
İleriye yansıma halinde fiyat yükselişleri, geriye yansıma halinde ücret düşüşleri
ortaya çıkabilecektir. Ortaya çıkan iş kazaları ve meslek hastalıklarının getireceği
ödeme yükleri de düşünülecek olursa, işveren katkısının maliyetleri yükseltici etkisi
daha da büyüktür.
Devletin Finansmana Katılması
Bu sistemi vergilerle sağlanan finansman yöntemi olarak tanımlamak
mümkündür.

Bunun

sebebi

ülkemizde

devletin

finansı

nasıl

sağladığına

bakılmaksızın, genel bütçeden toplanan vergi gelirlerini kullanmasıdır. Burada
vergilerin, finansman yönteminin temelini oluşturduğu, devletin hizmet sunumunda
finanse etme şekline ve ne amaçla kullanılması ayrıntılarına bakılmadan bütçede
bulunan vergilerden elde edilen gelirlerin kullanımı söz konusudur.69
Genel Sağlık Sigortası uygulamasında, sağlık hizmetlerinin finansman
sisteminde Sosyal Güvenlik Kurumu daha önemli bir hale gelmiştir. Sağlık
hizmetleri verilirken Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın mali finans desteği
69 Ünüvar, N. Türkiye’de Sağlığa Bakış, Ankara, 2007, s.182
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yerine dolaylı bir finansman yöntemi olarak Sosyal Güvenlik Kurumunun yardım
ettiği finansman sistemi kabul görmüştür. Bakanlık sağlık hizmeti verirken olası
çıkabilecek salgın hastalıklarla mücadele eder. Bunun yanında aile sağlığı ve aile
planlaması gibi hizmetlerin sağlanması için gerekli duyulan malzemeler gibi birçok
ürünün tedarik edilmesi ve hizmet sunumu gibi çalışmalar Bakanlık tarafından
yapılır. Bu durumda bakanlık her yıl Maliye Bakanlığı’ndan almış olduğu ödenekleri
bünyesindeki hastanelere tahsis etmekte ya da bizzat kendine bağlı olan altındaki
birimler aracılığıyla hizmet sunumunun yapılmasına olanak sağlamaktadır. Burada
sağlık hizmetlerinin sunumunda genel sağlık sigortası sistemi uygulaması ile Sosyal
Güvenlik Kurumu dolaylı bir mali finans sağlayan kurum olarak görülmektedir.
Sağlık hizmetlerinde, temel sağlık hizmetlerini oluşturan ana çocuk sağlığı, aile
planlaması çalışmaları ve hastalıkların önlenmesi için yapılan koruyucu ve önleyici
sağlık hizmetleri için gereksinim duyulan aşı, serum gibi birçok malzemenin temini
Bakanlık tarafından sağlanmaktadır. 70
Devlet bütçesinden sağlanan kaynaklar olarak tanımlanabilecek diğer bir
kaynak sağlama merkezi ise Maliye Bakanlığı’dır. Tek çatı altında toplanan SSK
Bağkur ve yeşil karta gerekli desteği vererek prim ödemelerini yapmaktadır. Maliye
Bakanlığı genel sağlık sigortası öncesinde yeşil kartı ve emekli sandığını mali
anlamda yönlendiriyordu. Yeni sistemle birlikte bu görevini Sosyal Güvenlik
Kurumuna devretmiştir. Kurumlar daha önceden, ödenmiş olan primleri Sosyal
Güvenlik Kurumu sistemine tahsis etme işini yaparlardı. Maliye Bakanlığı bununla
birlikte işyerinde memuriyeti devam eden ve çalışan personelin sağlık sigorta
primlerini de Sosyal Güvenlik Kurumu’na yatırmaktadır. Üniversite hastanelerinde
çalışan sağlık personelinin maaş ödemeleri Maliye Bakanlığı’nca yapılmaktadır.
Sosyal Güvenlik Kurumunun oluşturulması ile devletin yükümlülüğünde olan Emekli
Sandığı ve Yeşil Kart pirim ödemelerini Sosyal Güvenlik Kurumuna devretmiş
bulunmaktadır. Memuriyeti süren kişilerin sosyal güvenlik primleri ile üniversitede
çalışan personel maaşları Maliye Bakanlığı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna
aktarılması devam etmektedir. Emekli Sandığı üyesi olan emekliler ile devlet
memurların, yeşil kartı olan gelir düzeyi iyi durumda olmayan kişilerin sağlık

70 Ünüvar, N. Türkiye’de Sağlığa Bakış, Ankara, 2007, s.183
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sigortası primleri daha önceki sistemde merkezi yönetim bütçesinden Maliye
Bakanlığı aracılığıyla ödenirdi. Toplumda yaşayan vatandaşlarımız Sosyal Güvenlik
Kurumu’na mensup olanlar devlet hastanelerinden, kurumca anlaşmalı olan özel
hastanelerden, üniversite hastanelerinden aile hekimlerinden, semt polikliniklerinden,
sağlık hizmeti almaktadırlar. Bununla birlikte özel eczanelerden ilaç temin
etmektedirler. Burada dikkat edilmesi gereken hastalarımızın sevk zincirine uygun
davranmaları gerekir. Genel sağlık sigorta sisteminin uygulanmasıyla birlikte sağlık
kuruluşlarına Sosyal Güvenlik Kurumu kişi ve hizmet başına ödeme yapmaktadır.
Vatandaşlarımız daha önceden farklı sigorta sistemlerine katılımları vardı. Genel
sağlık sigortası sisteminin kurulması ile birlikte vatandaşlar verilen sağlık hizmetini
eşit bir şekilde almakta ve faydalanmaktadır. Bu şekilde önceki sistemde olan ve
vatandaşımızı mağdur eden aksaklıkların önüne geçilmiş, halkın memnuniyet
seviyesi artmıştır. Genel sağlık sigortası sayesinde bürokrasi azalmıştır.
3.9. Sağlık Hizmetleri Finansman Reformuna İhtiyaç Duyulmasının Nedenleri
Sağlık hizmeti verilirken kaynakların kısıtlı olması, tüm sağlık harcamaları bu
kaynaklarla sağlanamadığından dolayı, öncelikleri belirleme yoluna gidilmiştir.
İhtiyaç olmayan yere sağlık harcaması yapılmamaktadır. Bu durumda topluma verilen
hizmette kaynakları en iyi şekilde kullanmak için detaylı bir çalışma yapılması gerekir.
Toplumda sağlık alanında en üst düzeyde sağlık geliri elde etmek için, yapılan
hizmetin iyi olması gerekir.

Yapılan hizmetlerde önceliklerin belirlenmesi

aşamasında toplanan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde dağıtımının yapılması
gerekir. Sağlık hizmetleri verilirken adaletli ve vatandaşlarımızın tümüne fayda
getirecek şekilde çalışılması gereklidir. Bilgi iletişim ve teknoloji alanında son
yıllarda yaşanan gelişmelerle birlikte sağlık sektöründe değişim ve gelişim halkımız
tarafından görülmüştür. Bununla birlikte halkımızın eğitim seviyesi yükselmiştir.
Günümüzde meydana çıkan bir çok hastalığın tedavisi yapılabilir duruma gelmiştir.
Toplumda yaşayan vatandaşlarımız ülkemizde sağlıklı bir hayat sürmeye başlamıştır.
.

n i

İnsanların hayatta kalma süresi uzamıştır.

Sağlık harcamalarında ki artışla birlikte sağlık hizmetlerine olan talep
yükselmiştir. Finans yükü açısından bakıldığında bu harcamalarda ki artış hastalara ve71
71 Top, M. Sağlık Hizmetlerinde Önceliklerin Belirlenmesi: Düzeyler, Dinamikler, Yaklaşımlar ve
Uluslararası Deneyim, c.3, Ankara, 2000, s.5
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sosyal güvenlik kuruluşlarına aşırı mali yükün artmasına sebep olmuştur. Bundan dolayı
hizmet veren sektörde devamlılığın sağlanabilmesi için yeni yöntemler üzerinde
çalışılmaya başlanmıştır. Çalışmalar sonucunda sağlık hizmetinde strateji olarak
hizmette öncelik belirleme durumu gözden geçirilmiştir. Sağlık hizmetlerinde öncelik
belirlenirken dikkat edilmesi verimsizliğin önüne geçilmesidir. Kaynakların yanlış
bir şekilde kullanılmasının önlenmesi gerekir. Sağlık hizmetleri verilirken adaletin ve
hakkaniyetin sağlanması gerekir.
Sağlık hizmetlerinin verilmesinde en önemli problemlerden birisi gelir
dağılımındaki dengesizliktir. Sağlık hizmetinden faydalanma bakımından toplumun
her kesiminde değişiklikler görülmektedir. Sağlık hizmetlerine kamudaki gelirlerden
ayrılan bütçe de ihtiyacın oldukça altında kalmaktadır. Sağlık hizmetlerinin hastane
ortamında ki maliyeti zaman geçtikçe artmaktadır. Ancak sağlık hizmetlerine ayrılan
bütçe sabit kaldığından maddi anlamda sorunlar meydana çıkmaktadır. İlaç maliyeti
sağlık harcamalarında en büyük paya sahiptir. Devletin uygulamış olduğu politika
ilaç maliyetlerini düşürme konusunda yetersiz durumdadır.
Finansman konusunda ülkemizde verilen sağlık hizmetlerinin reforma ihtiyaç
duyulduğu şu şekilde anlatılabilir.
Kamu kesiminin sağlık harcamalarında ki payı %70’in üzerinde yer almaktadır.
Özel sağlık kuruluşlarına sağlık hizmetleri sunumunda çeşitli durumlara bağlı olarak
istenildiği şekilde destek verilememektedir.
Sağlık hizmeti verilirken yapılan harcamalarda devletimiz doğrudan veya
dolaylı olarak sağlık harcaması yapmaktadır. Yapılan harcamalar sosyal güvenlik
kuruluşlarına transfer aktarım harcaması olarak yapılmaktadır. Sağlık harcamalarında
ortaya çıkan hızlı artış eğilimi reform ihtiyacını büyük ölçüde arttırmıştır.
Ülkemizde emekli sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, yeşil kart Bağkur, vakıf
konumunda olan tamamlayıcı sosyal sigorta sandıkları nüfusumuzun yaklaşık
% 85,4’üne sağlık yardımı yapmaktadır. Hizmet aşamasında bu kurum ve
kuruluşlardan alınan prim oranları ve sağlık yardımları farklı uygulanmaktadır.
Böylece sağlık hizmetinin finansmanı ve sunumu parçalı olmaktadır. 72
Ülkemizde kişi başına düşen milli gelirin düşük olduğu görülmektedir. Bu
durumda insanların özel sağlık kuruluşlarını daha az tercih edeceği ve sağlık
72 Balcı, A. Kamu Hizmetleri ve Yerinden Yönetim, İstanbul, 2005, s. 11
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hizmetleri konusunda daha çok devlet hastanelerine gideceği bilinmektedir.
Özel sağlık sigortası uygulamasında sigorta şirketlerinin elinde yeterli bilgiler
yoktur. Bunun sebebi olarak uygun sigorta tarifesinin bulunması zorlaşmaktadır.
Sigorta şirketinde uygulanan tarifeler sigorta şirketine ya da sigortalı aleyhine
olmaktadır. Prim açısından bakıldığında net risk primini etkileyen durumlar yaş,
cinsiyet gibi sağlıklı bilgiler yoktur. Sigorta şirketi kişinin güvence kullanım maliyeti
gibi unsurlar hakkında bilgi açısından yetersiz durumdadır.
Özel sağlık sigortasından faydalanan vatandaşlarımız sağlık hizmetlerini tam
olarak alamadığı

için yine üniversite hastaneleri ve

devlet hastanelerine

gitmektedirler. Bakıldığında ve görüldüğünde özel sağlık sigortasıyla daha kaliteli
sağlık hizmeti bekleyen insanlar yine devlet hastanelerini ve üniversitelerin sağlık
hizmetlerini tercih etmektedirler.
Genel olarak bakıldığında sigortasız olarak çalışan kişilerin sağlık güvencesi
bulunmamaktadır. Herkesi güvence kapsamına alacak Genel Sağlık Sigortası sistemi
ile bu sorunlar çözülmeye çalışılmış fakat toplumun tamamını kapsaması konusunda
sıkıntılar yaşanmıştır. Bir grup vatandaşın kapsam dışında bırakılmış olması sistemin
uygulama aşamasında değişikliklere gitmesine sebep olmuştur.
Sağlık hizmetlerine ulaşmada eşitsizlik söz konusudur. Sağlıkta dönüşüm ile
insana odaklı bir sistem getirilmiştir. Herkese eşit kolay ulaşılabilir ve hakkaniyetli
bir sağlık hizmeti sunulması hedeflenmiştir.
Birinci basamak ve koruyucu hizmetler sağlık harcamalarında yeteri kadar
finanse edilmemektedir. Bu durum sağlık kaynaklarının iyi kullanılmadığını
göstermektedir. Bu nedenle Sağlıkta Dönüşüm Programı ile hastaların birinci
basmaktaki koruyucu ve tedavi edici hizmetlerinin arttırılarak etkin bir sevk zincirinin
kurulması planlanmıştır. 73
Hastaneler verimsiz çalışmaktadır. Hastanelerde birinci basamakta bakılması
gereken hasta, çoğunluğunun ikinci basamakta bakılması her açıdan verimsizliği ve
sağlık harcamalarının artışını birlikte getirmiştir. Yapılan çalışmalarda hastanelerden
istenilen sonuç elde edilememiş ve verimsizliğe sebep olmuştur. Sağlıkta dönüşüm
programıyla hastanelerin hizmet sunumuyla finansman sağlayıcılarının ayrılması çıkar
çatışmalarını ortadan kaldırmış olup sistemin daha verimli olmasını sağlamıştır.
73 Balcı, A. Kamu Hizmetleri ve Yerinden Yönetim, İstanbul, 2005, s. 12
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Kayıt dışı ödemeler aşırı boyutlardadır. Sağlık hizmetlerindeki tüm ödemelerin
tek elden yönetilmesi ve bu konuda oluşturulacak bir sistemle tüm ödemelerin
kontrol altına alınması hedeflenmiştir.
Birinci basamak sağlık hizmetleri ve acil sağlık hizmetleri verilirken bazı
sıkıntılar olmuştur. Nüfusun çoğunluğu sağlık sigortalı görünmesine rağmen, sağlık
hizmeti verilmesinde sorunlar çıkmaktadır.
Sosyal güvenlik kuruluşlarına yapılan transferler, diğer gider birimleriyle
beraber devlet bütçesinin açık vermesinin nedenleri arasında yer almaktadır. Oluşan
açıkları kapatmak amacıyla kamu kesimi genellikle borçlanma politikasına
gitmektedir. Bu nedenle sosyal güvenlik kuruluşlarına yapılan transferlerin Kamu
Kesimi Borçlanma Gereği üzerinde baskı oluşturan unsurlar arasında yer aldığı
söylenebilir. Özellikle son yıllarda sosyal güvenlik kuruluşlarının açıklarında oluşan
artışlardan sonra bu kurumların yeniden yapılandırılmasının gereği gündeme
gelmiştir. Bu yönde yapılan çalışmalar oldukça eskiye dayanmakla birlikte, en
önemli örneklerden birisi, Sağlık Bakanlığı tarafından Avustralyalı bir grup uzmana
yaptırılan ve Genel Sağlık Sigortası kurulmasına öncelik veren Türk Sağlık
sisteminin revizyonunu temel alan bir araştırmadır. Temeli bu araştırmada atılan ve
1999 yılında gerçekleştirilen

sosyal

güvenlik reformuyla tüm açıklar ve

olumsuzluklar giderilmeye çalışılmış ancak başarılı olunamamıştır. Daha sonraları 2001
kriziyle birlikte söz konusu açıklar tekrar artış göstermeye başlayarak, ciddi
tartışmalara neden olan sosyal güvenlik reformunu oluşturmak amacıyla Temmuz
2004 tarihinde sosyal güvenlikte reform adı altında çalışma yapılmıştır.
Genel olarak bakıldığında sitemde, sağlık bilgileri tek bir merkezde
toplanamamıştır. Bu yüzden yapılan sağlık harcamaları da dengeli olmamıştır. Mali
finansmanın tek bir merkezden idare edilememesi aşırı derecede bürokratik işlemlere
neden olmuştur. Bu durum sağlık politikalarının belirlenmesi sürecini yavaşlatmıştır.
Bu nedenlerden dolayı Genel Sağlık Sigortasının oluşturulması planlanmıştır. 74
Bakanlığın yönetsel ve işlevsel yapılanmasında, birinci basamak sağlık
hizmetleri ve aile hekimliği ve koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesinde değişik
düzenlemeler yapılmıştır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununda sağlık hizmetlerinin finansmanı, hizmetin sunumundan giderek ayrılmaya
74 Ünüvar, N. Türkiye’de Sağlığa Bakış, Ankara, 2007, s. 114
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başlamıştır. Böylece Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur mensubu
olan kişiler genel sağlık sigortası kapsamında sağlık güvencesine alınmışlardır. Genel
sağlık sigortası ile yeşil kart sahibi vatandaşların da sağlık sigortası kapsamı içine
alınmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır.
Ülkemizde daha önceki dönemlerde oluşturulan sağlık alanındaki yenilik
planlan günümüzde Sağlıkta Dönüşüm programı olarak karşımıza çıkmıştır. Sağlık
alanında cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar sürekli bir yenilik çabası
içerisinde olunmuş, fakat ülkedeki çeşitli sebeplerden dolayı gerçekleştirilememiştir.
Bu duruma sebep olan en büyük gerekçeler ise, sürekli değişen yönetimin kendi
politikalarını uygulamaya koymak istemeleri ve finansal açıdan yeterli kaynakların
bulunmamasıdır. Toplumda yaşayan bireylerin sağlık konusundaki bilinçlerinin
artması beklentilerinin de artmasına sebep olmuştur. Gelişen modern yöntemler ve
teknolojik uygulamaların sağlık alanın da yer alması gerekliliğini ortaya koymuştur.
Hizmet sunucusu olan devlet ise, bu beklentilere cevap verebilmek için kendi
içerisinde politikalar uygulamak ve köklü bir sistemi ortaya çıkarmak için
çalışmalarda bulunmuştur. 75

75 Ünüvar, N. Türkiye’de Sağlığa Bakış, Ankara, 2007, s. 115

83

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE’ DE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI
4. SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI
Ülkemizde yaşayan vatandaşlarımıza en iyi şekilde sağlık hizmeti verilebilmesi
için 2003 yılında başlatılan, Sağlıkta Dönüşüm Programı sağlık hizmetlerinin
örgütlenmesi ve sunulmasında önemli değişiklikler öngörmektedir.

Sağlıkta

Dönüşüm Programının sağlıkla ilgili bugüne kadar oluşan ülke birikimini dikkate
alarak hazırlandığını görmekteyiz. Sağlık alanında halkın beklediği değişimi
gerçekleştirmek için bir vizyonun olması gerekmektedir. Mevcut sağlık yapısını
tahrip etmeden planlı ve programlı bir şekilde istenilen hedefe doğru dönüştürülmesi
için düzenlemeler yapılmalıdır. Bakanlık sağlıkta dönüşüm programını hayata
geçirmekte kararlıdır. Daha önce reform adı altında yapılan çalışmalar başarıya
ulaşamadığından bir ümitsizlik vardır. Herkesi ilgilendirecek şekilde tüm tarafların
sahipleneceği bir katılımla sağlıkta dönüşüm programı başlatılıyor. Dönüşüme
ülkenin sağlıkta ki birikimi dikkate alındığı söylense de başlangıç noktası olarak
1982 Anayasasının özelleştirme yanlısı kanunlarının günümüz neoliberal akımına
uygun bir şekilde revizyon edilmiş hali olarak görülmektedir. Özlenen değişim 224
sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi hakkında ki kanun ile de sağlanırdı.
Ancak değişim 1982 Anayasasıyla ele alınmış ve geliştirilmiştir.
4.1. Amaçlar ve Hedefler
Ülkemizde yaşayan vatandaşlarımıza, almış olduğu sağlık hizmetinin kalitesini
verimliğini yükseltmek amacıyla Sağlıkta Dönüşüm Programı uygulanması
amaçlanmıştır. Bu programda sağlık finansmanının sağlanması da hedeflenmiştir.
Etkililik : Sağlık hizmetlerinde uygulanacak politikalarda, halkımızın sağlık
seviyesinin yükseltilmesi amacı olmalıdır. Sağlık hizmeti verilirken burada dikkat
edilmesi gereken hastaları tedavi etmek yerine, insanların hastalanmadan önce kendi
sağlığına önem vermesi gerektiği hastalara söylenmelidir. Zaman geçtikçe bu amaca
ulaşmak mümkün olacaktır. Anne ve çocuk ölümlerinin azalması ve doğuşta
beklenen yaşam süresinin uzun olması bu amaca ulaştığımızın en güzel göstergesidir.
Verimlilik : Finans kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak maliyeti düşürüp, aynı
kaynakla daha fazla sağlık hizmetinin üretilmesidir. Koruyucu hekimlik uygulamaları
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malzeme yönetimi, insan kaynaklarının dağılımı, sağlık işletmeciliği, akılcı ilaç
kullanımı bu kapsamda değerlendirilmelidir. Verimliği artırmak için ülkenin tüm
kaynaklarının sistem içine alınması gerekir.
Hakkaniyet : Toplumda yaşayan insanların sağlık hizmetlerine ihtiyaçları ölçüsünde
ulaşmaları sağlanmalıdır. Vatandaşlar sağlık hizmetlerinin finansmanına mali güçleri
oranında katkıda bulunmaları gerekir. Herkes eşit ve adaletli bir şekilde sağlık
hizmetinden faydalanmalıdır. Ülkemizin her bölgesinde doğusunda, batısında
kuzeyinde, güneyinde ayrım yapılmaksızın şehirlerde, ilçelerde, köylerde sağlık
hizmetlerine erişim hakkaniyet amacı kapsamında yer almaktadır.76
4.2. Temel İlkeler
2003 yılı başında ilan edilen Bakanlığın Sağlıkta Dönüşüm Programı adı altında
ki temel ilkeleri olarak görülen maddeler şunlardır:
İnsan Merkezli Hizmet : Sağlık hizmetinin sunumunda hizmetten yararlanacak
kişiye ihtiyacı doğrultusunda beklentilerini karşılamayı hedeflemektedir.
Sürdürülebilirlik : Ülkedeki koşullara uygun olarak hazırlanan programların, mali
kaynak açısından kendine yetebilecek düzeyde olmalı ve hizmet sürdürülmelidir.
Sürekli Kalite Gelişimi : Gelişen teknolojiyle birlikte sağlık sisteminde sürekli
olarak yeniliğe ihtiyaç duyulmakta ve sürekli gelişmeye yönelik çalışmalar yapılması
hedeflenmektedir.
Katılımcılık : Program hazırlanırken birlik ve beraberlik içinde olunması için tüm
tarafların görüş ve önerileri alınarak çalışma yapılması anlayışı vardır.
Uzlaşmacılık : Sağlık sektöründe farklı görüşte olan grupların uzlaşmaya yönelik
olarak ortak yarar ve fayda sağlanması amacı güdülmektedir.
Gönüllülük : Sağlık hizmetinde çalışan bütün birimlerin, kurum ayrımı yapılmadan
belirlenen hedeflere yönelik olarak çalışmasıdır. Hizmet verirken veya hizmeti
alırken yapılan çalışma kişinin kendi isteğiyle yapılmalıdır. Teşvik edici yollarla
insanın sistemde gönüllü olarak hizmet vermesi sağlanmalıdır.
Güçler Ayrılığı : Sağlık hizmetini finanse eden, denetleyen, hizmet üreten güçlerin
birbirinden ayrılması durumudur. Güçler ayrılığı sayesinde daha verimli ve kaliteli
hizmet sunumu sağlanacaktır.
Desantralizasyon : Özerkleştirilen kurumların idari ve mali açıdan bakıldığında
76 Akdağ, R. Sağlıkta Dönüşüm, Ankara, 2003, s.24
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yerinden yönetim ilkesine göre örgütlenme ilkesidir.
Hizmette Rekabet : Sağlık hizmetinin verilmesi sadece devletin eliyle olmamalıdır.
Belirli standartların hazırlanması ve düzenlenmesiyle birlikte özel sektörde sağlık
hizmetinin verilmesinde aktif rol oynamalıdır. Böylece sağlık hizmetinde rekabet
olacak hizmet kalitesi yükselecektir. Sağlıkta dönüşüm programının temelinde sağlık
finansmanın, bir sigorta sistemi ile sağlanması vardır. Programın temel ilkeleri
incelendiğinde, bakanlığın sağlık hizmeti sunumundan çekilmesi, sağlık hizmetleri
sunumunun özel sektör tarafından verilmesi amaçlanmaktadır. 77
4.3. Sağlıkta Dönüşüm Programının Bileşenleri
Sağlıkta Dönüşüm Programı ülkenin ihtiyaçları gözetilerek hazırlanmıştır. Bu
programda kurumsal kaygılar ve öncelikler bir kenara bırakılmıştır. Sağlıkta
Dönüşüm Programında hizmetin odağına, insanı koyan bir anlayışla yola çıkılmıştır.
Dünyada ki gelişmeleri gözeten ülke insanını memnun edecek şekilde geliştirilebilir
ve sürdürülebilir bir program olarak hazırlanmıştır. SDP da Bakanlığın görevleri
arasında sağlık politikası hazırlamak ve sağlık kuruluşlarını denetlemek olacaktır.
Ülkemizde bakanlığın ilgilenmesi gereken alanlar arasında sağlık tesislerinde kalite
kontrolü yapması ve hastaların eğitilmesi gelmektedir. Sağlık hizmetleri verilirken
bakanlık önceliklerin belirlenmesi

için çalışmalar yapması

gerekir.

Sağlık

kuruluşlarında hizmet kalitesinin izlenmesi ve düzenlenmesi yapılır. Sağlık
kurumların akreditasyonu ve uzmanlara lisans verilmesi gibi işlemler dikkatli bir
şekilde yapılmaktadır. Ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızın salgın hastalıklara karşı
korunması ve bununla ilgili gerekli tedbirlerin alınması bakanlığın görevidir.
4.3.1. Planlayıcı ve Denetleyici Bir Bakanlık
Bakanlık

Sağlıkta

Dönüşüm

Programıyla

birlikte

hedefindeki

sağlık

politikalarını geliştirmek için çalışmaktadır. Bakanlık bu politikalarda sağlık
kuruluşlarını denetleyen, geliştiren, standartlar koyan bir durumdadır. Ülkemizin
finans kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak, kamu veya özel sağlığa ayırdığı
kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. Burada dikkat
edilmesi gereken hakkaniyete uygun bir şekilde kaynakların dağıtımın yapılmasıdır.
Sağlıkta Dönüşüm Programında bakanlığa bağlı sağlık kuruluşların yerinden yönetim
77 Akdağ, R. Sağlıkta Dönüşüm, Ankara, 2003, s.25
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ilkeleri doğrultusunda yapılanması sağlanacaktır. Bakanlık uygulanan politikalarla
organizasyon ve planlama yapan stratejik bir teşkilat yapısına kavuşturulacaktır.
Anayasada belirtildiği şekliyle bakanlık, devletin sağlık sektörünü tek elden
planlama görevini yerine getirecektir. Birinci basamak sağlık hizmetlerini, uygulanan
politikalarla güçlendirecektir. Teşkilatların yeniden yapılanması gerçekleştirilirken
koruyucu sağlık hizmetlerine önem verilecektir. Bakanlık toplum içinde yaşayan
insanlara daha iyi bir sağlık hizmeti verilmesini sağlayacaktır. 78
Bakanlık sosyal devlet olma anlayışı ile ilgili ilkeler benimsemiştir. Koruyucu
sağlık hizmeti ve birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirilmesi için
çalışılmıştır.

Sağlıkta Dönüşüm Programında Bakanlık yeniden yapılanmayı

gerçekleştirirken, bunu sosyal devlet anlayışı içerisinde yapmıştır. Koruyucu sağlık
hizmetlerinin güçlendirilmesine rağmen bugün ülkemizde birinci basamak sağlık
hizmetlerinden devlet eli çekilmiş ve yerini aile hekimliğine bırakmıştır. Yük olarak
görülen sağlık hizmetleri dar alana çekilmiştir. Hekime sunduğu performans sistemi
sonucu, hekim hasta ilişkisi sosyal devlet anlayışından uzaklaşmıştır. Hekimin
hastasına müşteri gözüyle bakmasına sebep olmuştur. Ülkemizde Bakanlık hastalara
sevk zincirini anlatarak uygulamaya çalışmaktadır. Hasta ilk başta aile hekimine
gittiğinde gereksiz yere zaman kaybetmeyecektir. Böylece hem hasta açısından hem
de hekim açısından sistem daha iyi işleyecektir. Bakanlık sağlık kuruşlarında hizmet
kalitesini devamlı olarak kontrol etmektedir. Bu şekilde aksaklıkların önüne
geçilmektedir. Ülkemizde bakanlık politikasında sürekli olarak denetleyici ve
planlayıcı birimler olduğu sürece halkın sağlıktan memnuniyet oranı artacaktır.
4.3.2. Genel Sağlık Sigortası
Ülkemizde yaşayan vatandaşlarımıza herkesi kapsayacak ve adaletli olacak
şekilde bir sigorta sistemi oluşturulacaktır.

Sağlıkta Dönüşüm Programında

vatandaşlarımızın ödeme gücü göz önünde bulundurulacaktır. Yapacakları katkılarla
sağlık hizmetlerini ihtiyaçları çerçevesinde kullanacakları bir sistem geliştirilecektir.
Sağlık kuruluşlarımızda temel sağlık hizmetini herkese eşit düzeyde sunulması amacı
vardır. Hastanelerde hizmet kalitesini artırmak için çalışma yapılmaktadır. Sağlık
tesisine gelen hasta ile doktor arasındaki para ilişkisi ortadan kalkmalıdır.
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Vatandaşlarımızın hepsini içine alacak şekilde zorunlu sağlık sigortacılığı sistemine
ihtiyaç vardır. Ülkemizde Genel Sağlık Sigortası sistemi kurulacaktır. Bunun yanında
özel sağlık sigortacılığın da gelişimi desteklenecektir. Tamamlayıcı bir hizmet olarak
özel sigortalar sistem içerisinde bulunacaktır. Toplumda yaşayan insanlar zorunlu
Genel Sağlık Sigortasının kapsadığı temel sağlık hizmetine ek olarak özel sigorta
yaptırabilir. İsteyen hastalar özel sigorta hizmetinin sağladığı sağlık imkanlarından
faydalanacaklardır. Burada özel sigorta teşviki de yapılmaktadır. 79
Genel sağlık sigortasında ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızın hepsinin sağlık
sigortası olduğundan bürokrasi anlamında bir sıkıntı yaşanmayacaktır. Sigorta
sayesinde hastanelerimiz arasında bir fark olmayacaktır. Böylece herkes sistemde
genel sağlık sigortalı görünecektir. Sigortanın işlevselliği konusunda çalışmalar
yapılmaktadır. Halkımızda herkese temel bir sigorta yapılacaktır. Birey kendisi
hastalıkları için ek prim ödeyerek sağlık hizmetini alacaktır. Günümüzde insanların
yakalandığı hastalıklar kalp, kanser, verem gibi maliyeti yüksek hastalıklar
olabilmektedir. İlerleyen zamanlarda bu hastalıkların maliyeti yüksek olduğu
takdirde bunları sigorta karşılamayabilir. Ülkemizde çalışma koşulları dikkate
alındığında vatandaşlarımız bütçesi genelde orta düzeydedir. Birey eğer maliyeti
yüksek olan bir hastalığa yakalanmışsa ödeme zorluğu çekebilir. Bunun anlamı da
eğer kişi maliyeti yüksek bir hastalığa yakalanmışsa, zor durumda kalabilir.
Genel sağlık sigortasında sigorta primlerinin yarısı işverence ödenir. Sigorta
primlerinin diğer yarısını çalışan birey kendi cebinden öder. Çalışan kişi genel sağlık
sigortası kapsamına girmiyorsa primini devlet öder. Burada çalışan personelin
priminin yarısını işveren ödemek zorundadır. Ancak işveren bu primi ödemediği
zaman personel zor durumda kalıp tedavi olamayabilir. Böyle bir durumla
karşılaşmamak için devletin denetleyici birimlerinin devreye girmesi gerekir. Devletin
yaptırımlarıyla işverenin usulüne uygun olmayan işlem yapması engellenmiş olur.
Ülkemizde bazı işverenlerin denetim boşluğundan faydalanarak sigortasız işçi
çalıştırdığı bilinmektedir. Bu sigortasız işçi çalıştırılmasını önlemek için devlet
tarafından gerekli önlemler alınmalıdır. Ülkemizde sigortasız işçi çalıştırılması
ekonomik olarak bakıldığında devletin zararına olmaktadır. Çünkü işveren
çalıştırdığı personeli devlete bildirmiyor ve sigorta primlerini yatırmıyor. Sosyal
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devlet anlayışıyla birlikte genel sağlık sigortasından herkesin faydalanması toplumda
yaşayan insanları güvende hissetmesini sağlayacaktır. Bakanlık elindeki sağlık
kuruluşlarının hepsini tam kapasiteyle çalışmasını sağlayarak vatandaşlarımıza sağlık
hizmetinin verilmesini en iyi şekilde sağlamaktadır. Sağlık hizmeti sektöründe genel
sağlık sigortasıyla birlikte vatandaşlarımız hastanelerde mağdur olmamaktadır. 80
4.3.3. Yaygın, Erişimi Kolay Sağlık Hizmeti
Dünyada ki tüm ülkelerin coğrafik ve ekonomik durumlarına göre uygulamak
istedikleri politikalar vardır. Ülkenin ekonomik yapısı ve bütçesi politikaların
uygulanmasın da ve hayata geçirilmesinde önemli rol oynar. Ülkelerin ihtiyaçları
doğrultusunda oluşturulacak politikalar stratejik önem arz etmektedir. Modern
toplumların oluşmasını sağlayan ihtiyaçların giderilmesi ve sosyal yaşamın
sürdürebilirliğinin

artırılması

ile

mümkün

olabilmektedir.

Ülkemizde

vatandaşlarımıza hak ettiği sağlık hizmetini sunabilmemiz için çağdaş yaşam ve
teknolojiyle birlikte gelişen ülkeleri takip etmemiz gerekir. 224 sayılı Sağlık
Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi adı altında ki kanun 1961 yılında oluşturulmuş
sağlık evleri ve sağlık ocakları kurularak faaliyete geçirilmiştir. Çıkarılan bu yasa ile
istenilen amaçların gerçekleştiğini tam anlamıyla söylemeyiz. Değişimin temel ilkesi
olarak kabul edilen özlenen değişim anlayışı ya da ülkenin sağlık alanında ki birikimi
esasıyla yola çıkılmadığının ispatı bu madde ile gözler önüne sergilenmiştir. Ülkenin
sağlık hizmetleri alanında sosyalleşmesi ile ilgili 1961 yılının sağlık yasası
geliştirilerek günümüz koşullarına uyarlanabilir ve faaliyete geçirebilirdi. 1981
anayasasının özelleştirme programıyla birlikte 2003 Sağlıkta Dönüşüm Programı
hayata geçmiş ve uygulanmıştır.
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesiyle ilgili, ülkenin sosyal yapısına uygun
hale getirmek için çalışmalar yapılmaktadır. Sağlık hizmeti verilirken tüm sağlık
kuruluşlarının sistem içinde birbiriyle rekabet etmesiyle hizmet kalitesinin
yükseleceğini düşünmekteyiz. Sosyal kuruluşlar vakıf ve dernekler sosyal ekonomiyi
güçlendirirken

özel

sağlık

kuruluşlarında

sağlık

hizmetinde

yer

almasını

sağlamaktadır. Ülkemizin kaynakları rekabet ortamında vatandaşlarımıza hizmeti
daha kolay ulaştıracaktır. Böylece finans kaynakları verimli kullanılarak daha
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modern sağlık tesisleri kurulmasının önü açılacaktır. Ülkemizde artık görüldüğü gibi
birinci basamak sağlık hizmetleri olarak tarif edilen ve sosyalizasyonun eseri olan
sağlık ocakları artık faaliyet göstermemektedir. Yerine dar alanda hizmet sunan aile
hekimlikleri görev yapmaktadır. Ayrıca sağlık alanında ki bahse konu olan rekabet
ise

sağlık sisteminin hastayı

müşteri

gibi

görüp performans

sisteminden

bahsedilmektedir. Performans sistemiyle hekim daha fazla para kazanmak için daha
fazla hasta muayene etmek isteyecektir. Hastaya ayırmış olduğu zaman kısa olacağı
için bu sistem bu yönüyle uygun değildir. Performansa dayalı sistemle ilgili
çalışmalar yapılıp bu sistem daha iyi bir duruma getirilmelidir.

01

4.3.4. Güçlendirilmiş Sağlık Hizmetleri
Güçlendirilmiş sağlık hizmetleri performans sistemini şöyle ifade etmektedir.
Performans amacına dayalı bir sağlık sistemi temel sağlık hizmetleri içinde
bulunmamaktadır. Sağlık hizmetlerinde ücrete dayalı geliştirilen etik anlayıştan uzak
performans sistemi rekabete dayalı bir ücretlendirmeyi esas almıştır. Performansa
dayalı sistemde hekim hastayı para puan gibi görmektedir. Burada hekim hastayı
tedavi etmekten daha çok kazanacağı parayı düşünmektedir. Bu sistemde sağlık
hizmeti geri planda kalmaktadır. Hastayla ilgili bilgi ve tecrübesini kullanırken fazla
zaman gitmemesi için eğitim ve araştırma faaliyetlerine önem vermemektedir.
Yetki ve kontrol sahipliği olarak kurumların çalışması karmaşık bir sistem
haline dönüşmüştür. Vatandaşlarımız bu karmaşık sistemi anlamadığı gibi kendi
kurumunda çalışan sağlık personeli de sistemi anlamakta zorluk çekmektedir. Yetki
ve kontrol sistemi olarak temel sağlık hizmetlerinin konumu güçlendirilecektir. Bu
durum Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında işlenmesine rağmen sistem
karmaşasını hala devam ettirmektedir. Ülkemizde yaşayan vatandaşlarımıza sistem
hakkında bilgilendirme yapılmalıdır. Özel sektörde çalışan insanların çalışma
sistemiyle ilgili iyileştirmeler yapılması gerekir. Koruyucu sağlık hizmetleri kırsal
bölgelerde köylerde desteklenmiştir. Şehirlerde ise koruyucu sağlık hizmetleri
yetersiz kalmıştır. Kamu sağlık hizmetleri ve kuruluşlarınca bu hizmetler
yaygınlaştırılmaya çalışılmış ve disiplinli bir şekilde yürütülmesinin iyi olacağı
düşünülmüştür.
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4.3.5. Etkili Sevk Zinciri
Sağlıkta dönüşüm programıyla birlikte toplumda yaşayan insanlarımız birinci
basamak sağlık hizmetini kendi seçtiği hekimden alabilmektedir. Temel sağlık
hizmetlerinin güçlendirilmesi için öncelikle etkili bir sevk zincirinin kurulması
gereklidir. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde hastanın memnuniyeti aile
hekiminin hastasını tedavi safhasında ki memnuniyete bağlıdır. Burada en önemli
olan temel sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyetini sağlamaktır. Aile hekimliğinde
çalışan hekimlerimiz burada önemli rol oynamaktadır. Birinci basamak sağlık
hizmetlerinde aile hekimliğine yönlendirme, toplumda teşvik edilmesi gerekir.
Hastanelerde hasta yoğunluğunun çok olmasının başlıca sebebi vatandaşlarımızın
birinci basamak sağlık hizmetlerine başvuru yapmadan, direk olarak hastaneye tedavi
olmaya gelmesinden kaynaklanmaktadır. Hastaların çoğunun hastalığı aile hekimliği
düzeyinde çözülebilir durumdadır. Birinci basamak sağlık hizmetleri tam olarak
etkili bir şekilde hizmet vermeye başladığı zaman hastanelerimizde yoğunluk
azalacaktır. Bu durum tedavi hizmetlerinde kaliteli bir hizmet sunumu verilmesini
sağlayacaktır. Bütçe açsından bakıldığında sağlık giderlerinde önemli bir düşüş
olacaktır. Aile Hekimliği Sistemi (AHS) Sağlıkta dönüşüm programında hastanede
verilen sağlık tedavi hizmetlerine yapılan harcamaları azaltmak için etkili bir sevk
zincirinin kurulmasında bu sitemi denetleyen birim olması gerekir. 82
4.3.6. Bilgi ve Beceri ile Donanmış İnsan Gücü
Sağlıkta dönüşüm programının başarıya ulaşması için en önemli etken uygun
nitelikli insanların kendi alanlarında katkı yapabilecek işlerde çalıştırılmasıdır. Sağlık
personelini motive edecek çalışma hissini artıracak teşvik ve düzenlemeler
yapılmalıdır. Personel kendi iş becerisiyle katkı verecektir. Böylece maliyet giderleri
azalacaktır. Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde Sağlıkta Dönüşüm Programı
kapsamında sağlık sisteminde çalışan personelin görev ve yetki alanlarıyla ilgili iş
tanımlamasının yapılması sağlanacaktır. Ülkemizde yaşayan insanların ihtiyaçları
doğrultusunda, uzman hekimler yetiştirilmesi için üniversitelerle koordine halinde
olunacaktır. Dünya standartlarına uygun olarak hemşirelik eğitimi daha kapsamlı bir
şekilde üniversite düzeyinde verilecektir.
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Sağlık yönetiminde hastanelerde iş alanında deneyimsiz ve tecrübesiz olan
yöneticiler çalıştırılmayacaktır. Sağlık kuruluşlarında çalışmayı seven verimli
çalışabilecek

sözleşmeli

personel

çalıştırılması

düşünülecektir.

Bu

bileşen

kapsamında en aktif uygulamalar son maddede belirtilen sözleşmeli personel
istihdamı yönünde olmuştur. Bu kapsamda çıkarılan 4924 sayılı kanun hizmete
girmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu kanunda personel temininde zorluk çekilen
yerlerde sözleşmeli sağlık elemanı çalıştırılması amaçlanmaktadır. Bu çalışan
sözleşmeli personelin maaşları yüksektir. Ülkemizin güneydoğusunda ve doğusunda
sürekli olarak personel bulma konusunda sıkıntı yaşanmaktadır. Bu çıkan kanunla
birlikte personel çakılı kadro statüsüne sahip olduğu için sağlık elamanı belli bir
zaman o ilde görev yapmak zorundadır.83
Bunu takiben, 657 sayılı devlet memurları yasasının 4/b maddesine göre
sözleşmeli statüde sağlık personeli istihdam edilmeye başlanmıştır. Bu statüde göreve
başlayan sağlık personellerinin, belirli özlük haklarından, aynı birimde aynı işi yapan
fakat memur statüsünde çalışanlara nazaran daha az yararlanmıştır. Sözleşmeli
çalışan personelin iş güvencesi yoktur. 4924 sayılı yasa dahilinde çalıştırılan
personel yıllık yapılan sözleşmelerle, memur statüsündeki bir sağlık personelinden
iki kat daha fazla maaş alması sağlanmıştır. Bu eşitsizlik sonucu istihdam politikaları
tekrar gözden geçirilmelidir. Bakanlığa bağlı sağlık kurumlarında çalışanlar arasında
dayanışma yerine rekabeti teşvik edecek olan bu durum kimsenin faydasına
olmayacaktır.

Sağlık kuruluşlarında performansa dayalı ek ödeme sistemi

uygulaması sağlık çalışanları arasında parçalanmaya sebep olmuştur.
4.3.7. Sistemi Destekleyecek Eğitim ve Bilim Kurum lan
Sağlıkta Dönüşüm Programı sistemini destekleyecek ülkemizde araştırmalarını
yapabilecek kurumlara ihtiyaç vardır. Bu programla ilgili çeşitli çalışmalar
hazırlanmalı ve hükümete danışmanlık yapılmalıdır. Sağlık sisteminde ihtiyaç
duyulan nitelikli insan gücüne, üniversitelerle birlikte hareket edilerek bu ihtiyaç
karşılanmalıdır.
Sağlık hizmetlerinde gerek duyulan değişim Sağlıkta Dönüşüm Programı adı
altında eski sistemin çağdaş anlayışa çevrilmesi gerekir. Sağlık sisteminde hizmet
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sektörüne önem verilmelidir. Ülkemizde cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte hizmet
vermeye başlayan Hıfzıssıhha Okulu, çağdaş bir sistemle desteklenerek günümüz
ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tekrar hayata geçirilmesi sağlanmalıdır.
4.3.8. Etkili Sağlık Hizmetleri İçin Kalite
Ülkemizde sağlık kuruluşlarında kalitenin yüksek düzeyde olması halkımızın
hizmeti alırken memnuniyet oranını artıracaktır. Bu yüzden Bakanlık tarafından
kaliteyi artırıcı çalışmalar yapılmaktadır. Sağlıkta Dönüşüm Programı hizmet
kalitesini yükseltmek için önemle bu konunun üzerinde durmuştur. Ülkemizde
Sağlıkta Dönüşüm Programıyla birlikte yenilik anlamında bir kurum kurulacaktır.
Kurulacak olan bu kurum Ulusal Kalite ve Akreditasyon Kurumu’dur. Günümüzde
bu kurum akreditasyon ruhsatlandırma, sertifikasyon gibi konularla ilgilenip gerekli
düzenlemeleri yapacaktır. Ulusal Kalite ve Akreditasyon Kurumu’nun yapısı özerk
bir yapıda olacaktır. Dünyada gelişmiş ülkelerde olduğu gibi sektörün taraflarının
kurumun yönetiminde söz sahibi olduğu bir şekilde çalışılması amaçlanmaktadır.
Kurum sürekli olarak araştırmaya ve geliştirmeye yönelik çalışmalar yapacaktır.
Kurum sağlık sonuçlarının ölçümünü yapacak ve bu sonuç ölçümlerini sağlık hizmeti
kuruluşlarında performans göstergeleri oluşturulmasında kullanılacaktır. Bu şekilde
hizmet sunumu yapan tesislerin performanslarını gösteren veri tabanları oluşacaktır.
Böylece performans göstergelerine bakılarak uygun çalışma sistemi belirlenecektir. 84
4.3.9. Akılcı İlaç Kullanımı
Dünya da uluslararası

sistemi örnek alacak şekilde, tıbbi cihazların

standardizasyonu, ilaç, malzeme ve ruhsatlandırma işlemleri ve bunların akılcı ilaç
kullanımı konusunda Bakanlığa destek verecek, kurumsal bir teşkilata ihtiyaç
duyulduğundan İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu oluşturulmuştur. Bu kurum bağımsız
siyasal kaygı ve yaptırımlardan uzak olarak özerk bir yapıda olması düşünülmüştür.
Sağlıkta Dönüşüm Programı ilaçla ilgili şöyle bir esası temel aldığını belirtmiştir.
Bakanlıkta ilaçla ilgili temel politikalar belirlenirken ilacın ruhsatlandırılması,
tanıtımı, satışı, üretimi araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yönlendirilmesi ve bu
konularda düzenlemelerin yapılması gerekir. Söz konu uygulamaların hayata geçiş
dönemleri hastanın tedavi süreci dikkate alınarak değerlendirilmelidir.
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İlaç, malzeme ve tıbbi cihazların ruhsat aşamasından satış aşamasına kadar
düzenlenecek politikalar hastanın tedavi olma hakkı göz önünde bulundurularak
değerlendirmelidir. Oluşturulmaya çalışılan ulusal politikalar hastanın ilacına veya
tıbbi cihazına ulaşmayı engelliyorsa Sağlıkta Dönüşüm Programının temel ilkelerine
aykırı bir tutum olarak görünür.

QÇ

4.3.10. Sağlık Bilgi Sistemi
Bakanlık SDP ile düşünmekte olduğu sağlık bilgi sisteminin tarifini yapmıştır.
Sağlık hizmetleri verilirken hastanın tüm kayıtlarının tutulması, sevk edildiği
doktorların sistemde gözükmesi, kullanmış olduğu ilaçların sistemde görünmesi gibi
verilerin toplanması amacıyla sağlık bilgi sistemi kurmayı amaçlamıştır. Söz konusu
sistemin sürdürülebilir olabilmesi adına, hasta olan kişinin bilgilerinin korunması ve
mahremiyetinin gözetilmesi önemlidir. Bu anlamda hukuka uygun bir şekilde
sistemin şekillenmesi ve hasta mahremiyetine önem verilmesi gerekir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME
5. DEĞERLENDİRME
Bütün alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da çok çalışılması, çağın
gerektirdiği yeniliklere uyum sağlanması ve hızla gelişen teknolojik değişimlerin
takip edilmesi gerekmektedir. Bu yeniliğe ayak uydurabilmek için sağlık
hizmetlerinin sunumunun, finansmanının ve hizmet sunucuları olan sağlık
personelinin en iyi ve etkin şekilde planlanması sistemin olumlu ve olumsuz
yönlerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekir.
II.

Dünya

Savaşından

sonra dünyada ortaya çıkan refah devletleri

vatandaşlarının ekonomik, sosyal ve kültürel yönde artış gösteren taleplerine olumlu
karşılık vermişlerdir. Toplumların sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetlerin
içerisinde bulunabilmesi için mutlaka sağlıklı ve iyi eğitilmiş olması gerektiğinden
refah devletleri bu alanlara milli gelirlerinin önemli oranlarını tahsis etmişlerdir.
Ülkelerin reform konuları arasında sağlık alanına özellikle daha fazla önem
verdiği görülüyor. Ülkemiz de cumhuriyetin ilan edilmesinden bugüne kadar sağlık
hizmeti, toplumumuzun gelişiminde önemli bir yeri olmuştur. Hükümetlerin sağlık
alanında yapmak istedikleri değişim aslında her bireyin sağlıklı bir yaşam hakkı
olduğundan kaynaklanmaktadır. İnsanın en temel hakkı olan sağlık hakkının, ne
kadar önemli olduğu düşünüldüğünde bu anlaşılır. Sağlık alanında ülkelerin yaşamış
olduğu ciddi sorunların aşılması için yeni projeler üretilmesi ve sağlık alanında
yenilikler yapılması gerekir. Ancak böyle olursa sağlık sistemi ilerleyerek güçlenir.
Sağlık hizmeti verilirken insana değer verilmeli, bu hizmetten yararlanan insan
kendini güvende ve huzurlu hissetmelidir. Merkez teşkilat tarafından verilen görev
ve sorumluluklar günümüzde sağlık personeli tarafından iyi bir şekilde anlaşılmalı ve
uygulanmalıdır. Ülkemiz de sağlık sistemini düzeltmek için gösterilen çaba ve
gayret, ülkenin kalkınmasına ve gelişmesine faydası olacaktır.
Birçok ülkede sağlık harcamalarında devletin ve özel sektörün ağırlığı aşağı
yukarı birbirine eşit durumda olmasına rağmen, gelişmekte olan Türkiye ve gelişmiş
olan diğer refah devletlerinde devletin ağırlığı özel sektörün birkaç kat daha
üstündedir. Ülkelerin sağlık harcamalarında devletin yükünü azaltmak ve doğacak
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olan riskleri bölüşmek için bu süreçte karşılaşacakları birkaç çözüm yolları
bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, devletin sağlık hizmetlerini özel sektör
sunucularından alması, ikincisi ise devletin sağlık hizmetleri sunan özel sağlık kurum
ve kuruluşlarına vergi ve yatırım konusunda teşvik edici indirimleri yapması
olmaktadır. Vergi indirimi ve yatırım konusunda yapılacak olan bu teşvikler sağlık
hizmetinin bir taraftan kaliteli bir şekilde sunulmasını sağlarken diğer taraftan da
devletin yükünü azaltmış olacaktır. Üçüncü bir yol ise, birinci ve ikinci uygulamanın
bir arada gerçekleştirilmesine olanak tanımaktır. Bu durumda devlet sağlık
hizmetlerini özel sektörden alacak, özel sektörün iyi hizmet sunabilmesi için bu
kuruluşlara destek verecek aynı zamanda da denetleme rolünü üstlenecektir. Ayrıca
bunların yanında, dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, ilerlemenin ve
gelişmişlik düzeyinin temelini sağlıklı nesillerin oluşturduğunu iyi bildiklerinden,
sağlıklı yaşamın gerektirdiği mevcut koşullan da daha da iyileştirme çalışmalarında
bulunacaklardır. Bu anlamda devlet hem özel sektör hem de kamu sektörü
aracılığıyla, koruyucu sağlık hizmetleri ve önleyici sağlık çalışmalarına daha fazla
önem verecektir. Bu da toplumda yaşayan insanların sağlık düzeyini yükseltecek
hastalık oranlarının azalmasını sağlayacak ve sağlık harcamalarında gözle görülür bir
düşüşe sebep verecektir.
Ülkemiz gelişmekte olan bir ülke olduğu için sağlıklı bir toplum yetiştirme adına
hem kamunun hem de özel sağlık kuruluşlarının sağlık hizmetlerine olan yatınmlannın
artırılması ve kişi başına düşen sağlık harcaması miktarının gelişmiş ülkelerin
seviyelerine çıkarılması ile daha sağlıklı kuşakların yetiştirilmesi mümkün olacaktır.
2000’li yıllardan sonra sağlık hizmetlerinde gerçekleştirilen yatırımlar ve yapılan satın
almalar ile özel sektörün bu hizmetlere doğru çekilmesi süreci devam ettiği sürece
sağlık sektöründe var olan büyüme devam edecektir. Ancak, bu süreçte özel sağlık
hizmeti veren kurum ve kuruluşlardan alınan vergilerin azaltılması ve yatırımların
teşvik edilmesinin yanında, devletin bu uygulamaları planlaması ve denetlemesi ile
özel sektörde oluşabilecek her hangi bir olumsuz duruma karşı, toplumda yaşayan
insanlarımızı da korumuş olacaktır.
Sağlık hizmetlerinde sürekli değişim gösteren reform süreçleri, her dönemde en
iyi sağlık hizmeti sunulması hedeflenmiş ancak birçok sebeple değişiklik yapılarak
planlamalar ertelenmek zorunda kalınmıştır. Ülkemizin tarihsel süreci incelediğinde
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dönemsel olarak küçük çaplı da olsa reformlar yapılmış ancak tam anlamıyla istenilen
sonuca ulaşılamamıştır. Türkiye’de sağlık hizmetlerinin yeniden yapılandırılmasına
ilişkin çalışmaların temeli 12 Eylül darbesinden sonra ortaya çıkmış olup sağlıkta
dönüşümün programının uygulanmasına kadar reform ihtiyacı en üst seviye
ulaşmıştır. 1961 Anayasası devletin toplumda yaşayan her bireyin sağlıklarını koruyup
güvence altına almakla yükümlü tutulmuştur. Bu bağlamda, toplumda yaşayan her
bireyin sağlık hakkı ve bunun devlet tarafından sağlanması, anayasal çerçeveye
alınmıştır. Bu durum, 1982 Anayasasında daha da genişletilerek bir üst düzeye
çekilmiştir. Burada daha önceleri tek elden yürütülen sağlık hizmetleri alanında özel
sektörü de sahaya çıkararak, verilen hizmette bir adım ileriye gidilmiş olduğunu ifade
etmek mümkündür.
Sağlık hizmeti sisteminin içinde bulunan sosyal, ekonomik ve siyasi güçler
sağlık hizmetlerine maddi anlamda daha fazla harcama yapılması konusunda yaygın
olarak baskı yapmaktadırlar. Gelişen teknolojiyle birlikte, hastalıklara çare
bulunması, yeni ilaçlara olan talebin artmasına yol açmıştır. Aynı zamanda nüfusun
ve hastalıkların yapısındaki ortaya çıkan değişiklikler, kişi başı sağlık hizmeti
maliyetlerinin artmasına sebep olmuştur. Hükümetler uluslararası ekonominin
gelişmesiyle birlikte, yoksul olan ülkelerde özel sektörün yapmış olduğu tedavi
hizmetlerinin maliyetlerini sınırlandırma yoluna gitmektedir. Ülkeler iyi bir ekonomi
seviyesine ulaştıkça halkın beklentileri artmaktadır. Gelişen Dünya ile birlikte
ülkeler demokrasiyi benimsemekte ve ülkeler arasında medya iletişim yoluyla
haberleşme olmaktadır. Tüm dünyada sağlık hizmetlerinin maliyeti gelişen
teknolojiyle birlikte artmaktadır. Bu maliyetlerin artmasıyla birlikte bütçe açıkları
oluşmaktadır. Bütçe açığını azaltmak amacıyla ülke içinde ki ekonomik kaynaklar en
iyi şekilde kullanılmalı, planlı ve programlı çalışılmalıdır. Kaynakları israf etmeden
tasarruf yaparak hizmete dönüştürmek gereklidir.
Ülkemizde sağlık alanında büyük bir değişim sağlayan Sağlıkta Dönüşüm
Programının uygulanması ile sağlık hizmetinin kalitesi ve erişiminde önemli derecede
ilerlemeler sağlanmıştır. Hastane ve yatak sayılarında gözle görünür bir artış
sağlanmıştır. Aile hekimliği sistemi bütün şehirlerde uygulamaya geçilmiş fakat
planlanan uygulamalarda sapmalar yaşanmıştır. Hedeflenen sevk zinciri sisteminin
uygulanmasında tam anlamıyla başarı sağlanamamıştır. Aile hekimliği sistemi
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hastaların birinci basamakta yoğunlaşmasını sağlayarak sağlık harcamalarının
azaltılması planı, çeşitli nedenlerden dolayı gerçekleştirilememiştir. Hastanelerin tek
çatı altında toplanması hem hasta açısından, hem de çalışan açısından olumlu
sonuçlanmış ve memnuniyet artışına sebep olmuştur. Herkesi kapsamına alan genel
sağlık sigortasında bazı sapmalar olmasına rağmen, sistemle sağlık harcamaları
kontrol altına alınıp herkesin sağlık hizmetlerinden eşit yararlanmasına olanak
verilmiştir. Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte koruyucu sağlık hizmetlerine
önem verilmiş, hastanelerde yatak sayılarının artırılması, sağlık eleman sayısının
artırılması, kurumsal bir teşkilat yapısının oluşturulması, bebek ölümlerinin azalması
salgın hastalıklarla mücadele edilmesi gibi bir çok alanda yapılan yenilikler yapılmış
verilen sağlık hizmetinin kalitesi artırmıştır.
Sağlıkta Dönüşüm Programında ülkemizde verilen sağlık hizmetlerinin
devletin vermiş olduğu destekle ancak sağlık alanında başarıya ulaşacağı
görülmüştür. Hükümet bu görevi yerine getirirken herkese eşit ve adaletli bir sağlık
hizmeti sunmayı hedeflemiştir. Köy ve şehir arasında, alınan sağlık hizmeti açısından
mümkün olduğu kadar fark en aza indirilmeye çalışılmıştır. Birinci basamak sağlık
tedavi hizmetleri köylerde verilmiş olup, bu hizmeti toplumda yaşayan tüm
vatandaşlarımıza ulaştırmak için yaygınlaştırılmıştır. Kamuda sağlık kuruluşlarının
tek bir merkezden yönetimi bürokrasiyi azaltmış halkla bütünleşmeyi sağlamıştır.
Tam gün yasasıyla birlikte halk hastanelerde hekimden daha fazla yararlanmaktadır.
Sağlıkta Dönüşüm Programının temel ilkesini incelediğimizde insan odaklı bir
sağlık hizmeti sunmak vardır. Program sağlık hizmetinin kalitesi, bireyin gönüllü
çalışması, uzlaşmacılık, programın sürdürülebilirliği ve geliştirilmesi gibi ilkeler
üzerine kurulmuştur. Bu ilkeleri değerlendirdiğimiz takdirde, sağlık finansmanının
bütçeye yük olmadan, bir sigorta sistemi ile sağlanması vardır. Verilen sağlık
hizmetlerinde özel sağlık kuruluşların da vatandaşlara hizmet vermesiyle birlikte
rekabet oluşacak ve sağlık hizmeti kalitesi artacaktır.
Bakanlığın uygulamasında Sağlıkta Dönüşüm Programının esas bileşenleri
arasında planlayıcı ve denetleyici bir sistem oluşturmak vardır. Genel sağlık
sigortasıyla birlikte hastaların sosyal güvenceleri tek çatı altında toplanmıştır. Genel
sağlık sigortası, hasta açısından bakıldığında bürokrasiyi azaltmıştır. Hastalara
erişimi kolay ve güler yüzlü sağlık hizmeti sunulmuştur. Sağlık personelinin bilgi ve
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beceri seviyesi artmıştır. Sağlık personelinin eğitim seviyesi yükselmiştir. Çalışan
insan gücünü karşılamak amacıyla, programı destekleyecek şekilde üniversiteler
tarafından, nitelikli sağlık personeli yetiştirilmesi gerekir.
Çalışmada, sağlık hizmetlerinin kavramsal çerçevesi, sağlık hizmetlerinin
finansal

yapısı,

Türkiye’deki

sağlık

politikalarının

tarihsel

süreci,

sağlık

hizmetlerinin reform ihtiyaçları ve yine çalışmanın temelini oluşturan Sağlıkta
Dönüşüm Programının gerçekleşen ve gerçekleşmeyen unsurlarına yer verilmiş olup
belirlenen konular ilgili bölümlerdeki başlıklarda ayrıntılı olarak anlatılmıştır.
Çalışmada incelenen konuların analizinde, gerekli tecrübeye ve bilgiye sahip olan
idarecilerin ortaya koymuş olduğu düşüncelere ve uygulamaya çalıştıkları politikalara
yer verilmiştir. Sağlıkta Dönüşüm Programının ülkemize yapmış olduğu katkının
incelenmesi ve değerlendirilmesi yapılmıştır.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Sağlıkta

Dönüşüm

Programıyla

birlikte

ülkemizde

sağlık

sisteminin

gelişebilmesi için köklü değişimler yapılmıştır. Sağlıkta Dönüşüm Programı sağlık
sistemi alanında yapılan reformlar neticesinde, ülkemizin ihtiyaçları dikkate alınarak
yapılan çalışma sonucu oluşturulan bir projedir. Bakanlığın başlatmış olduğu bu
proje, sağlık sisteminde bulunan kurum ve kuruluşları ve hastaları da dahil olmak
üzere birçok kurumun ve insanların memnun kaldığı bir proje olmuştur. Sağlık
hizmeti verilirken sistemde çıkan aksaklıklar neticesinde ortaya çıkan sorunları
çözmek amacıyla sağlık alanında birçok sağlık hizmeti reformu yapılmıştır.
Ülkemizde sağlık hizmetleri, Cumhuriyetin kuruluşundan 1982 yılına kadar
devletin sunması gereken bir hizmet olarak görülmüştür. Sağlık hizmetleri önceleri
yasalarla düzenlenen ve hükümetlerce ana niteliği değiştirilmeden sunulan bir hizmet
olmuştur. 1961 Anayasası maddeleri içerisinde sağlık hizmetini ülkede yaşayan
vatandaşlarına devletin sunması gereken bir kamu hizmeti olarak tanımlamıştır. 1982
Anayasasıyla bu durum özelleştirilmeye doğru çevrilirken, toplumun temel
ihtiyaçları dikkate alınmamıştır.
224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi yasasının 1961 yılında
yasalaşan, herkese her yerde ve her zaman sağlık hizmeti, ülkemizde toplumun temel
ihtiyaçları gözetilerek, günümüzün sağlık gereksinimlerini karşılayacak şekilde
değiştirilmesi yeterli olacaktır. Ülkemizde vatandaşlarımıza güzel bir sağlık hizmeti
sunabilmek için herkese eşit, ücretsiz ve ulaşılabilir, bir sağlık sistemiyle ilgili
çalışmaların ayrıntılarını hazırlayabilecek nitelikte, donanımlı bilgi ve tecrübeye
sahip insan gücü kadrosu da bulunmaktadır. Toplumda yaşayan insanların sağlıkla
ilgili gereksinimlerinden yola çıkarak sorunları kendi imkanlarımızla çözebiliriz.
Sağlık hizmetlerinde koruyucu sağlık hizmetlerine önem verilmeli ve bu alana
yatırım yapılmalıdır. Ülkemizde ki nüfus artış oranına denk gelecek şekilde
hastaneler yapılmalıdır. Sağlık tesislerinde nüfus artışıyla birlikte sağlık hizmetini
karşılayacak yeteri kadar hekim ve yardımcı sağlık personeli istihdam edilmelidir.
Sağlıkta Dönüşüm Programının başarıya ulaşmasında, sağlık göstergeleri
olması gereklidir. Bu göstergeler ışığında, Türkiye’de yaşanan bebek ölüm hızında
düşme görülmüştür. Sağlık kuruluşlarının düzenli bir şekilde çalışmasıyla birlikte
verem ve sıtma gibi hastalıklarda, aşıyla korunabilen hastalıklarda azalma
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görülmüştür. Sağlık merkezlerinde düzenli aşılama sistemiyle birlikte birçok
hastalığın da ortadan kalkması sağlanmıştır.
Sağlıkta Dönüşüm Programının vizyonu olarak, koruyucu sağlık hizmetlerine
önem verilmesi, anne ve bebek ölümlerinin azaltılması ile doğuşta beklenen yaşam
süresinin uzatılması, halkın sağlık düzeyinin yükseldiğini gösteriyor. Kaynakların
uygun kullanımı sağlanarak en düşük maliyetle en yüksek verim elde etmek
amaçlanmıştır. Bu süreçte akılcı ilaç kullanımının sağlanması, insan kaynaklarının
dengeli bir şekilde dağılımı, sağlık işletmeciliği yönetimi, malzeme yönetimi ve
koruyucu hekimlik uygulamaları bu düzende gerçekleştirilmesi gerekir.
Bakanlık sağlık hizmetlerinde yetki ve sorumluluğu, planlama ve denetleme
faaliyetlerini kendi merkezinde toplamıştır. Batı ülkelerinde olmadığı kadar tek
merkezli, bürokratik bir teşkilat örneği vardır. Son zamanlarda çağdaş sistemlere
uyum sağlamak amacıyla bu yetkilerin bir kısmını sivil toplum örgütlerine
devredilmesine

dair

düşünceler

ortaya

çıkmıştır.

Birinci

basamak

sağlık

hizmetlerinin bazı aksaklıkları vardır. Buna rağmen fiziksel alt yapısı ve hizmet ağı
yeterli düzeyde mevcuttur. Sağlık merkezlerinde eczane iletişim ağının da mevcut
olduğunu söyleyebiliriz.
Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte verimliliğin ve kalite standartlarının
yükselmesi, hasta memnuniyetinin ve haklarının artması, tıbbi cihaz ve donanımın
artmasıyla, ileri teknolojinin kullanılması halkımız tarafından memnuniyetle
karşılanmıştır. Ülkemiz açısından bakıldığı zaman çağdaş sağlık hizmetine
yaklaşılması, ülkemizin gelişmesi ve kalkınması açısından son derece önemlidir.
Son zamanlarda hastanelerde çalışan sağlık personeline yönelik olarak, hasta
yakınları tarafından yapılan şiddet ve kötü muameleler neticesinde, sağlık personelin
morali bozulmuştur. Sağlık personelimize morallerini düzeltici, saygınlıklarını
artırıcı çalışmalar yapılmalı ve hastane ortamında güvenliklerinin sağlanması için
gerekli tedbirler alınmalıdır.
Ülkemizde yaşayan insanlar hastaneye gittiklerinde, sevk zinciri kaldırılmış bir
şekilde, hasta istediği hastanede muayene olabilmektedir. Hastanede yatan hastaların
tedavi ve tıbbi cihazlarının, hastane tarafından karşılanması, hakkaniyet ve verimlilik
açısından gelişme gösterdiği görünmektedir.
Hastanelerde muayene olan hasta önceden ilacını hastaneden alırken, ilacın bir
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miktar parasını da cebinden öderdi. Sağlıkta Dönüşüm Programıyla birlikte hasta
istediği eczaneden ilacını almaktadır. Böylece vatandaşlarımız ilaca daha kolay
erişim sağlamıştır. İlaç fiyatlarında yapılan değişikliklerin, maddi yararları da
doğrudan vatandaşa yansımıştır.
Sağlık tesislerinde personelinin sunduğu sağlık hizmetleri, kurumsal düzeyde
performans ölçümü yapılmakta ve değerlendirilmektedir. Performans ölçümü sistemi
sağlık hizmetlerinde verimliliği ve kaliteyi artırmaktadır. Ayrıca aksaklıkları
gidermekte ve sağlık personelin kaliteli hizmet sunmasını sağlamaktadır.
Sağlıkta Dönüşüm Programında sağlık sisteminde yapılan köklü değişimlerin
sorunları büyük ölçüde çözdüğü görülmektedir. Ancak ortaya çıkan yeni sorunların
da çözümlenmesi gerekmektedir. Program çerçevesinde yapılacak yenilikler ve
uygulamaların

başarıya

bulundurulmalıdır.

ulaşabilmesi

için

mevcut

kaynaklar

göz

Yapılacak yeniliklerde hastane yöneticilerinin ve

önünde
sağlık

personelinin de görüşleri alınarak bir yapılanma gerçekleştirilmelidir. Sağlık alanında
yeni tesislerin kurulması ve bölgesel kalkınma çalışmalarının yapılması gereklidir.
Hastanelerde toplam kalite yönetimi, ekip çalışması ve hasta güveliği, projenin ruhu
haline getirilmelidir.
Sağlıkta Dönüşüm Programı sonrasında sağlık hizmetlerinin sunum şekli daha
etkin bir hale gelmiştir. Sağlıkta Dönüşüm Programının esas amacı etkili, hakkaniyetli
ve temeli insan odaklı olan bir sağlık hizmeti sunumu oluşturmaktadır. Yapılan plan
ve uygulamalarda sağlık hizmetinin bireylerin en temel hakkı olduğu, kırsal alan kent
doğu batı ve sosyal farklılıklar gibi herhangi bir ayrım gözetilmemiştir. Toplumda
yaşayan

her

bireye

eşit

düzeyde

sağlık

hizmeti

alması

sağlanmıştır.

Sağlık hizmetlerinde ücrete dayalı bir performans sisteminin olmaması gerekir.
Çünkü burada söz konusu olan insan hayatıdır. Performans sisteminde hekim daha
fazla para kazanmak için daha fazla hasta muayene etmek isteyecektir. Gün
içerisinde hasta başına ayırdığı zamanı azaltarak, baktığı hasta sayısını artıracaktır.
Hasta daha çok hekimin gözünde para puan gibi görünecektir. Burada hastanın
sağlığı ve tedavisi geri plana atılmakta olup bu yönüyle bu sistem uygun değildir.
Performansa dayalı sağlık sistemiyle ilgili çalışmalar yapılıp bu sistem daha iyi bir
duruma getirilmelidir.
Sağlıkta Dönüşüm Programı sonrasında sağlık hizmetlerine erişim kolaylaşmıştır.
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Sağlıkta dönüşüm uygulamaları kapsamı içinde yapılan çalışmalarda, her ilde sağlık
hizmetlerinin aynı şartlara sahip olması, hastaların her türlü hizmeti bulunduğu ilde
alması büyük kolaylık sağlamıştır. Bunlardan aile hekimliği sistemi, hastanelerde
hekim seçme hakkının olması, merkezi randevu sisteminin uygulanması ve
hastanelerde her branşta uzman hekim ve sağlık personelinin bulundurulması sağlık
hizmetlerine erişimi önemli ölçüde kolaylaştırmıştır.
Sağlık çalışanlarının sağlıkta dönüşüm programının uygulanması ile birlikte
mesleki bilgi ve iş tecrübelerini yenileme ihtiyacı doğmuştur. Yapılan çalışmalarda
Sağlıkta Dönüşüm Programı uygulamasıyla, çalışanların mesleki bilgi ve becerilerinin
yenilenmeye ihtiyacı olduğu görülmüştür. Sağlıkta Dönüşüm Programı uygulamasıyla
çalışanların gönüllülük esasına dayandırılarak ve sözleşmeli olarak istihdam
edilmesi, çalışanlar arasında daha donanımlı ve bilgi birikimi fazla olanların sisteme
dahil edilmesi, beraberinde rekabeti de getirmiştir. Özellikle yönetim kadrolarına
dışarıdan uzman kişilerin de görevlendirilebilmesinin önünün açılması, sağlık
yöneticilerinin mesleki bilgi ve becerilerini yenileme konusunda teşvik ettiğini
söylemek de mümkündür.
Sağlıkta Dönüşüm Programı uygulamasıyla hekimin ve sağlık çalışanlarının
önemi artmıştır. Sağlıkta dönüşüm uygulamasıyla nüfus başına düşen hekim ve sağlık
çalışanı sayılarının artırılmasının hedeflenmiş olması sağlık çalışanlarının önemini
artırmıştır. Nüfus artışına göre uzman hekim sayısı artırılmalıdır.
SSK’lı ve yeşil kartlı hastalar özel hastanelere doğrudan gidemiyorlardı. Bu tür
sosyal güvencelere sahip kişiler, sağlık hizmeti alabilmek için sadece SSK ve devlet
hastanelerine başvurmak mecburiyetinde kalmışlardır. SSK’lı ve yeşil kartlı sosyal
güvenceye sahip vatandaşlar bir üst kurumda tedavi olabilmek için sevk zincirine
uymak zorunda kalmakta, sevk edilmediği durumlarda ise diğer kurumlara başvuru
yapmaları halinde, masrafları kendi ceplerinden ödemek zorunda kalmışlardır.
Sağlıkta Dönüşüm Programı uygulaması ile kişilerin özel hastanelere rahatlıkla
gidebilmeleri ve istedikleri hekimi tercih edebilmeleri, hasta memnuniyetini önemli
ölçüde artırmıştır.
Sağlıkta Dönüşüm Programı sonrasında hastanın ve hasta haklarının öneminin
artması sağlık hukukunun önemini de artırmıştır. Sağlıkta dönüşüm programı
uygulaması ile bütün sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta hakları adı altında bir hizmet
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birimi kurulmuştur. Hastaların kurum ve hizmetler için memnuniyetsizliğini bildirdiği
bu birimlerde hasta haklarının korunduğu, şikayete konu olan olumsuzlukların
incelemeye alındığı bir durum söz konusudur. Ayrıca Bakanlık bünyesinde ülkenin
her yerinden kolaylıkla ulaşılıp hasta şikayetlerinin telefonla bildirilebileceği
Bakanlık İletişim Merkezi oluşturulmuştur. Hasta memnuniyetinin ön plana alındığı bu
uygulamalarla hastanın ve hasta haklarının önemi artmıştır.
Emekli sandığı, Bağkur, SSK gibi kurumların tek çatı altında, Sosyal Güvenlik
Kurumu (SGK) içinde toplanması hasta ve çalışanların memnuniyetini olumlu yönde
etkilemiştir.

Sağlıkta Dönüşüm Programı

öncesinde

SSK’lı bireylerin

SSK

hastanelerine gitmesi, diğer sosyal güvenceye sahip olanların devlet hastanelerine
gitme zorunluluğu, hastanelerde yoğunluk ve hasta kalabalığına yol açmış, bu durum
sistemin daha yavaş işlemesine neden olmuştur. Tüm halkın özel hastane dahil
istediği sağlık kurumundan rahatlıkla hizmet alabilmeleri, hem hasta açısından hem
de sağlık personeli açısından memnuniyeti olumlu yönde etkilemiştir. Hastaların
sadece belirli bir kuruma gitme zorunluluğu ortadan kalkmış ve özel hastaneye
gittiğinde tamamen cepten ödemesi gereken tutarın, sosyal güvencesi tarafından
karşılanması maddi ve manevi bir kolaylık sağlamıştır.
Sağlıkta dönüşüm programı kapsamında Aile Diş Hekimliği uygulaması acilen
hayata geçirilmelidir. Özellikle çocuklarda diş sağlığı hastalıklarının çok yüksek
olduğu görülmektedir. Bu kapsamda her ailenin bir Aile Diş Hekimi olması gerekir.
Toplumda ağız ve diş sağlığı bilincini oluşturmak için hem çocukların hem de aile
bireylerinin düzenli olarak aile diş hekimleri tarafından takip edilmesi sağlanmalıdır.
Sağlıkta Dönüşüm Programının uygulanması ile hastanelerin fiziksel olarak
iyileştirilmesi çalışan ve hasta açısından olumlu sonuçlar doğurmuştur. Sağlıkta
dönüşüm programıyla birlikte sağlık hizmeti sunan kurumların fiziksel koşullarının
iyileştirilmesi, donanım ve teknolojik yeniliklerin uygulanması hasta ve sağlık
çalışanı açısından önemli derecede rahatlık sağlamıştır. Örneğin, hastanelerdeki
odaların tek yataklı, duş ve lavabolarının mevcut hale getirilmesi, hastaların konfor
düzeyini artırmıştır. Fiziksel anlamda iyileşmeler sağlık personelinin hizmet
sunumunu da olumlu yönde etkilemiştir. Daha ferah donanımlı bir çalışma ortamının
çalışan memnuniyetinde önemli bir etken olduğu görülmüştür.
Aile Hekimliği sistemi hedeflenen şekilde uygulanamamıştır. Sağlıkta dönüşüm
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programı ile birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetlerinin ön plana çıkarılması
ve etkin bir şekilde sevk zincirinin oluşturulması hedeflenmiştir. Ancak bu sistem tam
anlamıyla oluşturulamamıştır. Uygulamanın ilk evrelerinde, bir hastanın hastaneye
gidebilmesi için aile hekiminden sevk edilmesinin zorunlu olması nedeniyle aile
hekimlerinin poliklinik işlemlerinin yoğunlaşması söz konusu olmuştur. Hastayı
kaybetmek istemeyen hekimler, sevk işlemlerini yapmaktan, birinci basamak
koruyucu sağlık hizmetlerini, ikinci plana atmak durumunda kalmışlardır. Sistemin
aksaklıklara neden olması sonucunda sevk zinciri zorunluluğu kaldırılmıştır.
Sağlıkta Dönüşüm Programı ile hekim seçme hakkının getirilmesi ve
hastanelerdeki hasta yönlendirme hizmetlerinin uygulanması, hasta ve sağlık çalışanı
tarafından hizmetin daha kolay alınması ve daha iyi sunulması olanağı sağlamıştır.
Sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde hekim seçme hakkının getirilmesi kişilerin
istediği hekime muayene olması kolaylığını getirmiş ve bu konuda memnuniyet
sağlanmıştır. Hastanelerde hasta yönlendirme hizmetlerinin getirilmesi hem hasta
açısından hem de sağlık çalışanı açısından büyük bir karmaşıklığı ortadan kaldırmıştır.
Sağlık çalışanının asıl işinin dışında, sürekli hasta yönlendirme yapmak durumunda
kalması ve hastaların her personele hizmet tarifini sorması, hasta açısından da olumsuz
bir durum yaratırken, sağlıkta dönüşümle birlikte yapılan yenilikler sağlık hizmetinin
alımını ve sunumunu önemli ölçüde kolaylaştırmıştır.
Sağlıkta

Dönüşüm

Programı

sonrasında

halkın

sağlık

hizmetlerinden

memnuniyeti artmıştır. Yapılan çalışmalarda memnuniyet ifadesinin sorgulandığı
durumlar değerlendirilmiş olup hem hasta hem de çalışan açısından olumlu sonuçlar
elde edilmiştir. Kamu hastanelerinin Bakanlık bünyesinde birleştirilmesi, hastaların
istedikleri devlet hastanelerine doğrudan gidebilmeleri, SSK, Bağkur ve Emekli
Sandığı sigortalı hastaların özel hastanelere gidebilmeleri, hastanelerde her uzman
hekim için ayrı bir poliklinik odalarının yapılması, hasta şikayetlerinin dinlendiği
hasta hakları birimlerinin kurulması gibi birçok önemli gelişmeler sağlık
hizmetlerinden memnuniyetin artmasında önemli rol üstlenmiştir.
Aile hekimliği konusunda, personel alımı yapıldığında sadece aile sağlığı
elemanı adı altında personel alınırsa daha iyi olur. Sebebi ise Bakanlığın alım yapmış
olduğu personel ebe ve hemşireler atanmış oldukları hastaneden ayrılabiliyor
sözleşme imzalayarak aile hekimliğine geçebiliyorlar. Burada hastane açısından
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bakıldığında hastaneye istihdam sağlamak amacıyla personel alınıyor lakin personel
aile hekimliğine geçerek oradaki kadroyu boşaltıyor. Böylece hastane açısından
bakıldığında iş yükünde herhangi bir azalma olmuyor. Bunu değerlendirmek
gerekirse hastanede personel boşluğunu önlemek amacıyla, sadece aile sağlığı
elemanı adı altında personel alımı yapılarak, aile hekimliği bünyesinde çalıştırılması
gerekiyor.
Sağlıkta Dönüşüm Programı ile akıllı ilaç kullanımı konusunda olumlu yönde
gelişme

sağlanmış

ve

finansal

olmuştur.

Devletin ilaç harcamalarını

açıdan

ilaç

harcamalarında

azaltmak ve

akıllı

azalma

ilaç kullanımını

yaygınlaştırmak için birçok planı uygulamaya geçirmiştir. Öncelikle ilaç fiyatlarındaki
kdv oranlarının %18’den %8’e indirilmiş ve bu durumun ilaçların daha ucuza
alınmasına olanak sağlamıştır. İlaçların kare kod uygulaması ve eczanelerde kullanılan
otomasyonlarla takip edilmesi sistemi daha kolay hale getirmiş ve kaçak ilaç satışının
önüne geçilmiştir. Kronik hastaların ilaçları sürekli hekime gidip reçete edilmeden ilaç
raporları ile birlikte doz bitiminde eczaneden alma kolaylığı getirilmiştir. İlaçların
belirli bir fiyat oranından verilmesi imkanı sağlanmıştır. Bu olumlu yönde
gelişmelerin yanında ilaç kullanımı konusunda, genel anlamda artışı baskılama
sağlanmıştır. Ancak ilaç fiyatlarının düşürülmesi ve diğer politikaların uygulanması
ilaç kullanımını azaltmamış ve kutu başı tüketim büyük oranda artmıştır. İlaçların
fiyatının uygun olması kişilerin hekime gitme ihtiyacını azaltarak, direk eczaneden ilaç
alımı söz konusu olmuştur. Bu da ilaç tüketiminin artmasına sebep olmuştur.
Sonuç olarak, Bakanlığın başlatmış olduğu, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile
sağlık hizmeti alanında sistemin köklü ve hızlı bir şekilde değişimini görmek
mümkündür. Hastanelerin tek çatı altında birleşmesi, kaliteli sağlık hizmeti
sunulması, hekim seçme hakkı, hasta hakları, verimlilik, etkililik, rekabet, gibi
kavramları ortaya çıkarması bakımından önemli sonuçlar doğurduğu görünmektedir.
Tüm toplumu içine alan bir proje uygulanmıştır. Sağlık sisteminde yapılan bu köklü
değişimlerin daha iyi sonuçlar verebilmesi ve bu düzeylerini koruyabilmeleri için
sürekli izlenmeleri ve değişen koşullara göre Sağlıkta Dönüşüm Programının
geliştirilmesi gerekir. Bu şekilde uygulamalar olduğu yerde bırakılırsa zaman içinde
beklentilere

cevap

vermemeye

ve

bozulmaya

başlayacaktır.

Bu

yüzden

uygulamaların sürekli olarak incelenmesi ve yenilenmesi gerekir. Sağlıkta Dönüşüm
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Programı kapsamında yapılan tüm bu çalışmaların “İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın”
anlayışıyla devam etmesini diliyorum.
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