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Bu çalÕúmanÕn amacÕ sa÷lÕk hizmetlerinin kamusal niteli÷inde yaúanan dönüúümün alt
gelir gruplarÕnda yer alan kiúiler tarafÕndan nasÕl algÕlandÕ÷ÕnÕn ortaya konulmasÕdÕr. Bu
amaca yönelik olarak hazÕrlanan anket araútÕrmacÕ tarafÕndan karúÕlÕklÕ görüúme yöntemi
ile ankete katÕlan kiúilere uygulanmÕútÕr. Bu ba÷lamda araútÕrmada nicel yöntem
kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrma kapsamÕnda yararlanÕlan anket üç bölümden ve 57 sorudan
oluúmaktadÕr. AraútÕrmanÕn amacÕna yönelik verileri elde etmek için 400 kiúi ile karúÕlÕklÕ
görüúme yöntemi ile anket uygulamasÕ gerçekleútirilmiú ve bu anketlerden cevap
alÕnamayan sorularÕn yer aldÕ÷Õ 13 anket de÷erlendirilme dÕúÕ bÕrakÕldÕktan sonra 387
anket araútÕrma kapsamÕnda de÷erlendirmeye alÕnmÕútÕr.

AraútÕrma bulgularÕna göre katÕlÕmcÕlarÕn ço÷unlu÷u (%62) sa÷lÕk hizmetlerinde yaúanan
dönüúümü iyi olarak de÷erlendirmekte, yaklaúÕk %30’u ise bu dönüúümün çok iyi
oldu÷unu belirtmektedir. Buna karúÕn katÕlÕmcÕlarÕn sadece %2,7’si bu dönüúümü
olumsuz olarak algÕlamaktadÕr. Sonuç olarak Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ ile getirilen
uygulamalarÕn uzun yÕllardan beri sa÷lÕk hizmetlerinin sunumunda var olan aksaklÕklarÕ
ortadan kaldÕrdÕ÷ÕnÕ, ödeme gücü olmadÕ÷Õ için sa÷lÕk hizmetlerinden yararlanamayan
kiúilerin sa÷lÕk hizmetlerinden yararlanabilmelerini sa÷ladÕ÷ÕnÕ ve sa÷lÕk hizmetlerinin
sunumunda var olan eúitsizlikleri ortadan kaldÕrarak tüm vatandaúlarÕn sa÷lÕk
hizmetlerinden yararlanabilmelerini sa÷ladÕ÷ÕnÕ ifade edebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Sosyal politika, sa÷lÕk hizmetleri, Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ,
genel sa÷lÕk sigortasÕ
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Abstract
TRANSFORMATION OF HEALTH CARE SERVICES IN TURKEY: AN
ANALYSIS ON LOW-INCOME CITIZENS IN ESKøùEHøR
Emre KOL
Department of Labor Economics and Industrial Relations
Anadolu University, Graduate School of Social Sciences, February 2014
Advisor: Assoc. Prof. Dr. Banu UÇKAN

The purpose of this study is to reveal the low-income citizens’ perception on the
transformation of public characteristics of healthcare services. Quantitative research
methodology has been employed in the study. A survey composed in accordance with the
aim of the study was conducted on the selected participants via face-to-face interviews.
The survey was composed of three main parts and 57 questions. In total 400 survey were
conducted and 13 of them found to be invalid. Thus the evaluations were made based on
the 387 valid surveys.

Research findings revealed that most of the participants found the transformations in
healthcare services positive. 62% of the participants found the transformation good,
whereas 30% of them were found it to be very good. Only small percentage (2.7%) of the
participant perceived the transformation of the healthcare services negative.
Consequently, the results of the study indicated that the applications introduced with the
Health Transformation Program eliminated the lengthy experienced problems in
healthcare services provisions, provided healthcare services for the citizens who do not
benefit much from the healthcare services due to their low income level, abolished the
unequal treatments and provided healthcare services for all the citizens.

Keywords: Social policy, healthcare services, Health Transformation Program, general
health insurance
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Giriú
Sosyal politikanÕn tüm sosyal politikerler tarafÕndan kapsam, hedefler ve zaman
bakÕmlarÕndan farklÕlaútÕrÕlarak, dar ve geniú olarak tanÕmlandÕ÷Õ görülmektedir. Bu
açÕdan bir karúÕlaútÕrma yapÕlÕrsa, dar olarak ifade edilen tanÕmÕn kapsamÕna sadece iúçi
sÕnÕfÕ girmektedir. Sosyal politikanÕn geniú olarak ifade edilen tanÕmÕnda ise sadece iúçi
sÕnÕfÕ de÷il, toplumda sosyal koruma ihtiyacÕ hisseden tüm kesimler ve gruplar
hedeflenmektedir. Devletin, bir yandan sosyal sÕnÕflar ve bu sÕnÕflarÕn çÕkarlarÕ arasÕnda
uzlaúma sa÷lama arayÕúÕ ve toplumda yer alan tüm bireylere ayrÕm yapmaksÕzÕn, asgari
bir yaúam düzeyi sa÷lama amacÕ, di÷er yandan toplumun çÕkarlarÕnÕ korumak için serbest
piyasa iúleyiúine bÕrakÕlamayacak olan hizmetleri yerine getirme yükümlülü÷ü toplumsal
bütünlü÷ü sa÷lamaya yönelik önlemler alÕnmasÕnÕ gerektirmektedir. Bu nedenle; üretim,
gelir, gelirin yeniden da÷ÕlÕmÕ, sa÷lÕk, e÷itim, konut politikalarÕ alanlarÕ geniú anlamda
sosyal politika uygulamalarÕnÕn özünü oluúturmaktadÕr
ønsanÕ hedef alan ve insanÕn sa÷lÕklÕ ve mutlu bir hayat sürmesini amaçlayan sosyal
politikalar içerisinde, sa÷lÕk politikasÕnÕn do÷rudan insan yaúamÕ ile ilgili oluúu, sa÷lÕk
hizmetlerinin önemini ortaya koymaktadÕr. ToplumlarÕnÕn sa÷lÕk sorunlarÕnÕ çözmeyi
amaçlayan tüm ülkeler, yeterli düzeyde sa÷lÕk hizmetini sa÷lamak ve bunu herkese eúit
úekilde sunabilmek için çeúitli önlemler almak zorundadÕrlar. Emeklilik ve sa÷lÕk
hizmetlerinin düzeyini belirleyen temel unsurlar ise, ülkenin geliúmiúlik düzeyi ve
devletin kaynaklarÕ oldu÷u kadar, sosyal politika kurumlarÕnÕn toplumsal ve siyasi tarih
içinde nasÕl bir geliúim gösterdi÷idir. Sa÷lÕk alanÕndaki geliúmelerin önemi bireyi
olabildi÷ince uzun ve sa÷lÕklÕ yaúatmaktan daha önemli bir konunun bulunmadÕ÷Õ
düúüncesinden kaynaklanmaktadÕr. Bu düúünceden hareketle geniú anlamda sosyal
politika anlayÕúÕnda, tüm yurttaúlarÕn ihtiyaç duyduklarÕnda yeterli düzeyde sa÷lÕk hizmeti
alabilecekleri bir sa÷lÕk politikasÕ hedefine yer verilmektedir.

Sosyal devlet anlayÕúÕ; tüm vatandaúlarÕna, içinde yaúadÕ÷Õ toplumun standartlarÕna uygun
bir yaúam seviyesini sa÷lamayÕ kendine yükümlülük olarak gören bir devlet anlayÕúÕnÕ
belirtmektedir. Sosyal devlet, devletin sosyal barÕúÕ ve sosyal adaleti sa÷lamak için, sosyal
ve ekonomik yaúama etkin bir úekilde katÕlmasÕnÕ meúru ve gerekli görmektedir. Bu
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kavramÕ kabul eden ülkeler, vatandaúlarÕnÕn sosyal koúullarÕnÕ iyileútirmek, onlara insan
onuruna yakÕúÕr bir yaúam düzeyi sa÷lamak ve sosyal güvenlik ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlamak
için kendilerini yükümlü kabul etmektedir. Bu yüzden, yaúadÕklarÕ toplumlarda bireyleri
tüm olumsuz koúullara karúÕ koruyacak sosyal politikalarÕ üretmek ve bu politikalara
iúlevsellik kazandÕrmak sosyal devlet anlayÕúÕnÕ kabul eden ülkelerin görev alanÕna
girmektedir.

Sosyal haklar; toplumda yaúayan ve statüsü nedeniyle güçsüz konumda bulunan
gruplarÕn, insan onuruna uygun bir yaúam standardÕnÕn altÕna düúmemeleri için, ço÷u kez
devletin önlemler almasÕ ya da do÷rudan edimlerde bulunmasÕ yoluyla gerçekleúen ve
toplumsal eúitsizliklerden do÷an tehlikeleri yok etmeye yönelik haklardÕr. Buradan yola
çÕkarak, sosyal devlet anlayÕúÕnÕn da toplumda güçsüz durumda bulunan kiúilerin olmasÕ
nedeniyle devletin vatandaúÕyla olan siyasi iliúkisinin bir sonucu olarak üstlendi÷i
yükümlülüklerinin sonucunda ortaya çÕktÕ÷Õ ifade edilebilir.

Sosyal devlet anlayÕúÕnÕn geliúmesi ile birlikte sa÷lÕk hakkÕ temel ve evrensel bir insan
hakkÕ olarak kabul edilmektedir. Sa÷lÕk hakkÕ, kiúinin devletten, sa÷lÕ÷ÕnÕn korunmasÕnÕ,
ihtiyaç duydu÷unda tedavi edilmesini, iyileútirilmesini isteyebilmesini ve toplumun
sundu÷u imkânlardan yararlanabilmesini ifade etmektedir. Herkesin beden ve ruh sa÷lÕ÷Õ
içinde yaúama hakkÕ bulunmaktadÕr. Devlet de tüm vatandaúlarÕnÕn beden ve ruh sa÷lÕ÷Õ
içinde ve insan onuruna yakÕúÕr bir úekilde yaúamalarÕnÕ sa÷lamakla görevli
bulunmaktadÕr.
Sa÷lÕklÕ bir kiúi, bedensel ve ruhsal faaliyetlerini engelleyecek úekilde organik veya
fonksiyonel bozukluklarÕ olmayan kiúi olarak kabul edilmektedir. Buradan yola çÕkÕlarak
sa÷lÕk, yaúanan çevreye organizmanÕn uyumudur, ruhsal ve sosyal açÕdan iyi olma halidir
denilmektedir. Sa÷lÕk yalnÕzca hastalÕk ve sakatlÕk durumunun bulunmayÕúÕ olarak de÷il,
bedensel, ruhsal ve sosyal açÕlardan tam bir iyilik hali olarak ifade edilmektedir. Sa÷lÕk
hakkÕnÕn uygulanabilmesi sa÷lÕk hizmetleri yoluyla gerçekleúmektedir. Sa÷lÕk hakkÕ
soyut, sa÷lÕk hizmetleri ise somut bir kavramdÕr. Sa÷lÕk hizmetleri, hasta, doktor ve sa÷lÕk
kuruluúu arasÕndaki üçlü iliúki yoluyla gerçekleúmektedir. Sa÷lÕk hizmetleri en basit
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úekilde bireylerin fiziksel ve ruhsal sa÷lÕ÷ÕnÕn korunmasÕ ve iyileútirilmesine yönelik
hizmetler olarak tanÕmlanabilir.

Sa÷lÕk politikalarÕ bir ülkenin refah rejimi bakÕmÕndan incelenebilir. Sa÷lÕk ve emeklilik
harcamalarÕ toplam sosyal politika harcamalarÕnÕn çok büyük bir bölümünü
oluúturmaktadÕr. Sa÷lÕk hizmetlerinin kamu kesimi tarafÕndan mÕ, yoksa özel sektör
tarafÕndan mÕ sunulaca÷Õ, di÷er taraftan bu hizmetlerin prim ödeme koúuluna ba÷lÕ olarak
mÕ sunulaca÷Õ yoksa kapsamÕnÕn evrensel olarak tüm nüfusu kapsayacak büyüklükte mi
olaca÷Õ o ülkenin içinde bulundu÷u refah rejiminin özelliklerine göre belirlenmektedir.
Bu ba÷lamda bir ülkenin sa÷lÕk sistemini inceleyebilmek ve geçirdi÷i dönüúümün yönünü
anlayabilmek için öncelikle o ülkenin içinde bulundu÷u refah rejiminin belirlenmesi
gerekmektedir.

Neo-liberal söylemlerin etkisinin hissedildi÷i tüm ülkelerde sa÷lÕk alanÕndaki en önemli
sorunlar hÕzla artan sa÷lÕk harcamalarÕ, hastanelerdeki verimsizlik ve kamu kaynaklarÕnÕn
etkin bir úekilde kullanÕlamamasÕ olarak tanÕmlanÕrken, bu sorunlarÕn piyasa mantÕ÷Õna
ve giriúimcilik ilkelerine ba÷lÕ kalÕnarak çözülece÷i iddia edilmektedir. Neo-liberal
görüúlerin farklÕ bünyelerde benzer önerileri ileri sürmelerine ra÷men sa÷lÕk alanÕnda
yaúanan sorunlar, ülkelerin özelliklerine göre farklÕlÕklar göstermektedir. BatÕlÕ ülkeler
evrensel sa÷lÕk sistemlerini hÕzla yükselen harcamalar ve artan talep karúÕsÕnda nasÕl
sürdürebileceklerini düúünmekteyken, geliúmekte olan ülkelerin neo-liberalleúme
politikalarÕ bir taraftan sa÷lÕk güvencesinin kapsamÕnÕ geniúletmeye ve tüm nüfusun
sa÷lÕk hizmetlerine ulaúmasÕnÕ sa÷lamaya çalÕúÕp, di÷er taraftan finansman, sunum ve
denetim fonksiyonlarÕnÕn örgütlenmesinden kaynaklanan altyapÕ sorunlarÕ ve kaynak
yetersizli÷i ile mücadele etmektedir.

Türkiye’de sa÷lÕk alanÕndaki reform giriúimleri de bu ba÷lamda de÷erlendirilebilir.
1980’lerden

beri

iktidara

gelen

tüm

hükümetler

sa÷lÕk

sisteminde

reform

gerçekleútirmeye çalÕútÕlar. AKP (Adalet ve KalkÕnma Partisi) hükümetinin 2003 yÕlÕnda
açÕkladÕ÷Õ Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ da bu çabalarÕn en son ve sa÷lÕk sistemi üzerinde
en fazla etkisi olan halkasÕdÕr. Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ, bir yandan tüm nüfusu
kapsayarak, farklÕ sosyal güvenlik kurumlarÕ arasÕndaki eúitsizlikleri ortadan kaldÕrÕrken
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di÷er taraftan özel sektörün sa÷lÕk hizmeti sunumundaki rolünü arttÕrmayÕ
amaçlamaktadÕr. Özellikle genel sa÷lÕk sigortasÕ ile birlikte temel sa÷lÕk hizmetlerini
kapsayan tek bir temel teminat paketinin tüm nüfusa eúit olarak sunulmaya baúlanmasÕ ve
sosyal güvenlik sisteminin kapsamÕnÕ geniúletme çabalarÕ Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ ile
sa÷lanan önemli geliúmelerdir. Türkiye’deki sa÷lÕk sisteminde özel sektörün hizmet
sunumundaki payÕ artmakla birlikte sa÷lÕk hizmetlerinin finansmanÕ bir kamu kuruluúu
olan Sosyal Güvenlik Kurumu tarafÕndan sa÷lanmakta ve hizmet sunumunda kamu halen
en önemli aktör olmayÕ sürdürmektedir. Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn Türkiye’deki
sa÷lÕk sisteminin örgütlenmesinde önemli bir dönüúümü hedefledi÷i ve yeni kamu
yönetimi anlayÕúÕnÕn öngördü÷ü, devletin hizmet sunumundan tümüyle çekilerek
planlama ve denetleme görevlerine odaklanmasÕ sürecini baúlattÕ÷Õ görülmektedir.
Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ ile kamuya ait hastaneler ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile
iúbirli÷i yapan özel sa÷lÕk kurumlarÕnÕn sosyal güvencesi olan hastalara hizmet vermek
için rekabet içerisinde olduklarÕ bir piyasa ortamÕ yaratÕlmÕútÕr

Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ, sa÷lÕk hizmetlerinin sosyalleútirilmesi baúta olmak üzere
geçmiú birikim ve deneyimlerden, son dönemlerde yürütülen sa÷lÕk reformu
çalÕúmalarÕndan ve dünyadaki baúarÕlÕ örneklerden esinlenilerek oluúturulmuútur.
Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn amacÕ ise; yönetiúim, verimlilik, kullanÕcÕ ve hizmet
sunucu memnuniyeti ile uzun vadeli mali sürdürülebilirli÷i iyileútirerek sa÷lÕk sistemini
daha etkili hale getirmek úeklinde ifade edilmektedir. Bu çalÕúmada Sa÷lÕkta Dönüúüm
ProgramÕ ile hedeflenen uygulamalarÕn toplumun alt gelir gruplarÕnda yer alan kiúiler
tarafÕndan nasÕl algÕlandÕ÷ÕnÕn ortaya konulmasÕ amaçlanmaktadÕr. AraútÕrma, bu soruya
yanÕt bulmak amacÕ ile planlanmÕú ve gerçekleútirilmiútir. Bu amaca yönelik olarak
hazÕrlanan anket araútÕrmacÕ tarafÕndan karúÕlÕklÕ görüúme yöntemi ile ankete katÕlan
kiúilere uygulanmÕútÕr. Böylece ankete katÕlan kiúilerin konu hakkÕndaki gerçek
düúüncelerinin irdelenmesine olanak sa÷lanmÕútÕr. Anket çalÕúmasÕnÕn amacÕ, Sa÷lÕkta
Dönüúüm ProgramÕ ile getirilen bu uygulamalarÕn alt gelir gruplarÕnda yer alan kiúiler
tarafÕndan nasÕl algÕlandÕ÷ÕnÕ ortaya koyabilmektir. Böylece, katÕlÕmcÕlarÕn Sa÷lÕkta
Dönüúüm ProgramÕ ile getirilen uygulamalar ve Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn
etkinli÷ine yönelik görüúlerinin de÷erlendirilmesi yapÕlmaktadÕr.
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2003 yÕlÕnda uygulanmaya baúlanan Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ ile sa÷lÕk hizmetlerinin
sunumunda köklü de÷iúiklikler meydana getirilmiútir. SSK sa÷lÕk kurumlarÕ, Sa÷lÕk
BakanlÕ÷Õ’na devredilerek, sa÷lÕk hizmetlerinin sunumu ile finansmanÕ birbirinden
ayrÕlmÕútÕr. Performansa dayalÕ ek ödeme sistemi uygulamasÕna geçilmiú ve Sa÷lÕk
BakanlÕ÷Õ hastanelerine, döner sermaye gelirlerini kullanma, satÕn alma ve yatÕrÕm ile
ilgili kararlarda daha fazla özerklik tanÕnmÕútÕr. Sa÷lÕk bilgi sistemleri geliútirilmiútir.
Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ ile birlikte özel sektörün sa÷lÕk hizmetlerinin sunumundaki
rolü artmÕútÕr. Kamu hastaneleri, verimliliklerini arttÕrmak, tÕbbi hizmetler üzerine
yo÷unlaúabilmek için altyapÕ hizmetlerini (bilgi teknolojileri, güvenlik, temizlik, lojistik,
yemek gibi), özel sektörden hizmet alÕmÕ yoluyla sa÷lamaya baúlamÕúlardÕr. AyrÕca kamu
hastanelerinin, teknolojideki en son yeniliklerden yararlanmak, kaliteli sa÷lÕk hizmeti
üretmek ve sunmak için özel sa÷lÕk kurumlarÕndan teúhis/tanÕ hizmetleri satÕn almasÕ
yaygÕnlaúmÕútÕr.

Tümdengelimci bir yaklaúÕmla hazÕrlanan bu çalÕúma dört ana bölümden oluúmaktadÕr.
ÇalÕúmanÕn birinci bölümünde öncelikle sosyal politikanÕn tanÕmÕ, sosyal hak olarak
sa÷lÕk hakkÕ ve refah rejimleri açÕsÕndan sa÷lÕk politikalarÕ ele alÕnacaktÕr. øzleyen kÕsÕmda
ise sa÷lÕk hizmetlerinin tanÕmÕ, özellikleri ve türlerine de÷inilecektir. Son olarak ise sa÷lÕk
hizmetlerinin finansman yöntemleri ele alÕnacaktÕr. økinci bölümde ise temel olarak sa÷lÕk
hizmetlerinin sunumu kamu ekonomisi ve piyasa ekonomisi açÕlarÕndan irdelenecek ve
bu ba÷lamda Neo-liberal dönüúüm ve sa÷lÕk politikalarÕ üzerindeki yansÕmalarÕ ele
alÕnacaktÕr. økinci bölüm kapsamÕnda son olarak farklÕ ülkelerdeki sa÷lÕk reformu
uygulamalarÕna de÷inilecektir. ÇalÕúmanÕn üçüncü bölümünde Türkiye’de sa÷lÕk
politikalarÕnÕn tarihsel geliúimi dönemler itibarÕyla ele alÕnarak, 2003 yÕlÕnda
uygulanmaya baúlanan Türkiye Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ irdelenecektir. Bölüm
Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn temel bileúenlerinin ele alÕnmasÕyla sona erecektir. Bu
úekilde dördüncü bölümde yer alan araútÕrma bulgularÕna iliúkin altyapÕ oluúturulmuú
olacaktÕr. ÇalÕúma kapsamÕnda yürütülen araútÕrma sürecinin ve sonuçlarÕnÕn yer aldÕ÷Õ
dördüncü bölümde ise öncelikli olarak araútÕrmanÕn yöntemi, verilerin analizi, bulgular
ve bulgulara iliúkin yorumlara yer verilecektir. øzleyen kÕsÕmda katÕlÕmcÕlara iliúkin genel
bilgiler, Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn etkinli÷ine yönelik de÷erlendirmeler ve
Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ ile getirilen uygulamalara yönelik de÷erlendirmelere
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de÷inilecektir. Son olarak Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn etkinli÷i ile demografik
bilgilerin karúÕlaútÕrÕlmasÕ sonucunda elde edilen bulgular, Sa÷lÕkta Dönüúüm
ProgramÕ’nÕn etkinli÷i ile getirilen uygulamalara yönelik karúÕlaútÕrmalar, katÕlÕmcÕlarÕn
demografik özellikleri ile Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ ile getirilen uygulamalara yönelik
de÷erlendirmeleri arasÕndaki iliúki analiz edilerek yorumlanacaktÕr.
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1. Sosyal Politika AçÕsÕndan Sa÷lÕk Hizmetleri


Bu bölümde ilk olarak sosyal politikanÕn tanÕmÕ, sosyal hak olarak sa÷lÕk hakkÕ ve refah
rejimleri açÕsÕndan sa÷lÕk politikalarÕ ele alÕnacaktÕr. øzleyen kÕsÕmda ise sa÷lÕk
hizmetlerinin tanÕmÕ, özellikleri ve türlerine de÷inilecektir. Son olarak ise sa÷lÕk
hizmetlerinin finansman yöntemleri ele alÕnacaktÕr.

1.1. Sosyal Politika, Sa÷lÕk HakkÕ ve Sa÷lÕk PolitikalarÕ
1.1.1. Sosyal politikanÕn tanÕmÕ
Hükümetlerin yüzyÕllardan beri sosyal politikalar uygulamalarÕna ra÷men, bu politikalar
ancak II. Dünya SavaúÕndan sonra sistematik bir akademik araútÕrmanÕn konusu olmuútur.
Sosyal politika ilk kez XIX. yüzyÕlÕn ikinci yarÕsÕnda Almanya’da Prof. Wilhelm Heinrich
Riehl (1823-1897) tarafÕndan hazÕrlanan bir eserde kullanÕlarak ortaya çÕkan, daha
sonralarÕ ise özellikle Almanya’da kullanÕlan bir kavramdÕr. Riehl’in dÕúÕnda aynÕ dönem
içerisinde sosyal politika kavramÕ üzerinde düúünen ve terminolojinin geliúmesine katkÕ
sa÷layan bir di÷er Alman bilim adamÕ ise Adolf Wagner’dir (1835-1917). Bununla
birlikte kavramÕn yerleúik bir anlam kazanarak hÕzla geliúmesi ancak Otto Von
Zwiedineck Südenhorst’un 1911 yÕlÕnda yayÕnlanan eseriyle gerçekleúmiútir (Erkul,
1983: 1; Koray, 2008: 33). Türkiye’de sosyal politika kavramÕ ilk kez 1917 yÕlÕnda Ziya
Gökalp’in baúÕnda bulundu÷u “øktisadiyet” dergisinde kullanÕlmÕútÕr (Tuna ve YalçÕntaú,
1994: 20). Türkiye’de sosyal politika alanÕnda e÷itim ve ö÷retim ise østanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’nde, 1934 yÕlÕnda yapÕlan üniversite reformu ile birlikte Türkiye’ye
gelen Alman bilim adamlarÕndan biri olan Prof. Gerhard Kessler tarafÕndan kurulan
“øktisat ve øçtimaiyet Enstitüsü” bünyesinde baúlamÕútÕr1 (Tuna ve YalçÕntaú, 1994: 26;
Altan, 2006: 16).

1

1934 yÕlÕndan itibaren Kessler 18 yÕl boyunca østanbul Üniversitesinde Sosyal Politika Kürsüsünde,

sosyoloji, iktisadi bilimler, siyaset bilimi ve yerel yönetimler derslerinden de sorumlu olarak görev
yapmÕútÕr. 1935 yÕlÕnda øktisadi Bilimler ve Sosyoloji Enstitüsünü kurmuú ve yönetmiútir. 1937 yÕlÕnda ise
øktisat Fakültesinin kurulmasÕ ile birlikte, iktisat derslerinin Hukuk Fakültesi bünyesinde verilmesi
uygulamasÕ sona ermiútir (Hanlein, 2006: 34).
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Hükümetler sosyal politikalar yoluyla insanlarÕn refahÕnÕ çok farklÕ yönlerde
etkilemektedir. ølk olarak, özellikle insanlarÕn refahÕnÕ arttÕrmayÕ amaçlayan politikalar
oluúturmaktadÕr. økinci olarak, hükümetler ekonomik, çevresel ya da sosyal koúullar
üzerinde etkisi bulunan di÷er politikalar yoluyla dolaylÕ olarak sosyal refahÕ
etkileyebilmektedir. Üçüncü yol olarak, hükümet sosyal politikalarÕ insanlarÕn refahÕnÕ
beklenmeyen ve istenmeyen yönlerde de etkileyebilmektedir. Richard Titmuss’un da
belirtti÷i gibi belirli bir grubu hedefleyen bir politika, di÷er bir grup için istenmeyen
etkiler yaratabilmektedir. Örne÷in yoksul kiúilerin sa÷lÕk hizmetlerinden ücretsiz olarak
yararlanabilmelerini hedefleyen bir politika, e÷er bu hizmetlerin finansmanÕnÕn genel
vergilerden karúÕlanmasÕ öngörülmekteyse, vergi ödeyen varlÕklÕ kesimlerin tepkilerini
çekebilmektedir (Midgley vd., 2000: 4). Bu nedenle sosyal politika, bir ülkedeki
vatandaúlarÕn refahÕnÕ arttÕrmak için kullanÕlan hükümet politikalarÕ ve sosyal hizmetler
dizisi olan refah devletinin faaliyetleri ile yakÕndan iliúkilidir.

Sosyal politika, ekonomik olaylardan kaynaklanan insanlar arasÕndaki iliúkileri
incelerken ve bu olaylarÕn toplum yaúamÕ üzerindeki etkilerini araútÕrÕrken, mevcut
iliúkileri ve etkilerini belirlemekle yetinmemekte, olmasÕ gereken durumu da göstererek,
normatif bir yaklaúÕm kazanmaktadÕr. Bu özelli÷i sayesinde sosyal politika, gelece÷i de
úekillendirmekte ve bu yolla insanlara toplumlarÕn de÷iúme sürecine katÕlma olana÷Õ
sunmaktadÕr. Örne÷in, toplumdaki yoksul ve düúkünlerin, gençlerin, küçük çiftçi ve
sanatkârlarÕn korunmasÕ gerekti÷ini, iúçilere adil ücret verilmesi gerekti÷ini, herkesin
sosyal güvenli÷e sahip olmasÕ gerekti÷ini, gelir da÷ÕlÕmÕnÕn adil olmasÕ gerekti÷ini, hÕzlÕ
sanayileúmenin ortaya çÕkardÕ÷Õ sorunlar karúÕsÕnda ekonomik yönden ba÷ÕmlÕ durumda
bulunan gruplarÕn korunmasÕ gerekti÷ini savunmaktadÕr. Sosyal politikanÕn bu düzeltici
yaklaúÕmÕ, sosyal adalet, sosyal eúitlik ve sosyal denge hedeflerinin gere÷i olarak ortaya
çÕkmaktadÕr (Güven, 1997: 16-17; Talas, 1992: 19).

Sosyal politika kavramÕ sadece akademik bir disiplini ve onun çalÕúma alanÕnÕ belirtmek
için kullanÕlmamakta, bununla birlikte, gerçek yaúamdaki sosyal olaylarÕ ifade etmek için
de kullanÕlmaktadÕr (Alcock vd., 2000: 1).
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Sosyal politikaya iliúkin farklÕ tanÕmlamalara rastlamak mümkündür. Bu tanÕmlarÕn
bazÕlarÕ úu úekildedir:

Kessler, sosyal politikayÕ; “sosyal sÕnÕflarÕn hareketleri, tezatlarÕ ve mücadeleleri
karúÕsÕnda devleti ve hukuk nizamÕnÕ ayakta tutma÷a ve idame etme÷e matuf bir siyaset
olarak” tanÕmlamaktadÕr (Kessler, 1945: 4).

Çubuk’a göre “sosyal politika, toplum organizmasÕnÕn birer uzvu olarak yaúayan
birimlerin hareketlerinden do÷an mücadelelerini, tezatlarÕnÕ ve farklÕlÕklarÕnÕ sosyal
adalet ilkelerine göre çözümlemeyi ve bu suretle Devletin bütünlü÷ünü toplumun refahÕnÕ
toplum baúarÕsÕnÕ sa÷lamayÕ hedef alan tedbirlerin tümüdür” (Çubuk, 1983: 8).

Talas’a göre sosyal politika; “amacÕ sosyal adalet olan, ekonomi biliminin tarafsÕz iúleyen
yasalarÕnÕ düzeltici ve kapitalist toplum düzeni içinde sÕnÕf savaúÕmlarÕnÕn nedenlerini
gidermeye dönük önlemler ve politikalar öngören, oluúturan bir denge, uyum ve barÕú
bilimidir” (Talas, 1992: 19).

Güven’e göre sosyal politika; “ekonomik olaylardan do÷an insanlar arasÕ iliúkileri
toplumsal bütün içinde inceleyen bir bilim dalÕdÕr. Bu bilim dalÕnÕn konusunu, ekonomik
olaylarÕn insanlar ve toplum yaúamÕ üzerindeki etkileri ve do÷urdu÷u sosyal sorunlar
oluúturmaktadÕr. Sosyal politika bu niteli÷i ile toplum bilim ile ekonomi bilimini birbirine
yaklaútÕrmakta ve toplumsal gerçe÷in ekonomik yanÕnÕ, bu gerçe÷in bütünü içinde
incelemektedir” (Güven, 1997: 8-9).

Altan ise sosyal politikayÕ; “toplumun ba÷ÕmlÕ çalÕúan, ekonomik yönden güçsüz ve özel
olarak bakÕm, gözetim, yardÕm, desteklenme gereksinimi duyan kesimlerinin ve
gruplarÕnÕn karúÕlaútÕklarÕ ya da karúÕlaúabilecekleri risklere, olumsuzluklara karúÕ, en
geniú biçimde korunmalarÕna yönelik kamusal politikalarÕ konu alan bir sosyal bilim dalÕ
olarak” tanÕmlamaktadÕr (Altan, 2006: 4).

Sosyal politikanÕn neredeyse tüm sosyal politikerler tarafÕndan kapsam, hedefler ve
zaman bakÕmlarÕndan farklÕlaútÕrÕlarak, dar ve geniú olarak tanÕmlandÕ÷Õ görülmektedir.
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Bu açÕdan bir karúÕlaútÕrma yapÕlÕrsa, dar olarak ifade edilen tanÕmÕn kapsamÕna sadece
iúçi sÕnÕfÕ girmektedir. Sosyal politikanÕn geniú olarak ifade edilen tanÕmÕnda ise sadece
iúçi sÕnÕfÕ de÷il, toplumda sosyal koruma ihtiyacÕ hisseden tüm kesimler ve gruplar
hedeflenmektedir (Altan, 2006: 4).

1.1.1.1. Dar anlamda sosyal politika
19. yüzyÕlÕn ikinci yarÕsÕ Sanayi Devrimi sonrasÕ Avrupa’da sefaletle birlikte, emek ve
sermaye arasÕndaki çatÕúmalarÕnda arttÕ÷Õ bir yüzyÕl olmuútur. BatÕ Avrupa ülkelerinde,
bu çatÕúmayÕ azaltmak ve iúçileri çalÕúma yaúamÕndaki hastalÕk, iú kazasÕ gibi risklere
karúÕ korumak amacÕ ile genelde gönüllü olan sigorta uygulamalarÕnÕn baúlatÕlmasÕ bir
zorunluluk olmuútur. Bu uygulamalarÕn zamanla kalÕcÕ hale gelmesi ve yaygÕnlaúmasÕ ile
sosyal sigorta kavramÕ ortaya çÕkmÕú, bununla birlikte de devlete yönelik bir sosyal
politikadan söz edilmeye baúlanmÕútÕr (Koray, 2008: 32-33; TaúçÕ, 2010: 11).

Dar anlamda sosyal politika, iúçi sÕnÕfÕna ve bu sÕnÕfÕn çok temel sorunlarÕna yönelik dar
kapsamlÕ, sÕnÕrlÕ amaçlarÕ bulunan bir politikadÕr. Bu úekliyle ilk olarak emek ve sermaye
arasÕndaki mücadelelerin ve eúitsizli÷in belirgin hale geldi÷i endüstrileúen ülkelere özgü
bir politika olarak görülmekte ve temel amacÕ ise yükselen emek-sermaye çatÕúmasÕnÕ
azaltmak olmaktadÕr (Çubuk, 1983: 9; Talas, 1992: 15; Güven, 1997: 10; Altan, 2006: 4;
Koray, 2008: 33; Tokol ve Alper, 2011: 3).

Belirtilen dönem, sanayi sektöründe yo÷un olarak çalÕúan emekçiler için hiçbir yasal ve
kurumsal korumanÕn bulunmadÕ÷Õ bir dönemdir. Siyasal haklar ise sadece ayrÕcalÕklÕ
kiúilere tanÕndÕ÷Õndan, geniú kesimler için ne demokrasiden ne de devlet korumasÕndan
söz edilmektedir. Devlet, ekonomik ve siyasal açÕlardan burjuvazinin egemenli÷i altÕnda
bulunmaktadÕr. Burjuvazi kesimi ekonomiye müdahale edilmesini istememekte ve
ekonomik sistemin yol açtÕ÷Õ eúitsizlikleri de do÷al kabul etmektedir. Bunun sonucunda,
sanayileúen, kentleúen ve iúçileúen toplumlarda çatÕúmalarÕn artmasÕ da kaçÕnÕlmaz bir
sonuç olmaktadÕr (Koray, 2008: 33).

Dar anlamda sosyal politika sanayileúmenin do÷urdu÷u sosyal sorunlar karúÕsÕnda ortaya
çÕkmÕútÕr. Dar anlamda sosyal politika, kapitalist ekonomi anlayÕúÕnda iki sÕnÕf arasÕndaki
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çeliúkileri ve mücadeleleri hafifletmeye ve mevcut düzeni sürdürmeye yönelik bir politika
olarak görülmektedir (Tuna ve YalçÕntaú, 1994: 29).

Dar anlamda sosyal politika, iúçi sÕnÕfÕna yönelik sÕnÕrlÕ hedefleri olan bir yaklaúÕm
taúÕdÕ÷Õ için, tüm toplum kesimlerinin korunmasÕnÕ hedefleyen bir anlayÕúa yer
vermemektedir.

1.1.1.2. Geniú anlamda sosyal politika
Geniú anlamda sosyal politikanÕn kapsamÕna ise sadece iúçi kesimi de÷il, toplumda sosyal
koruma ihtiyacÕ hisseden tüm gruplar girmektedir. Bu politikalarla ekonomik ve sosyal
koúullarÕn dezavantajlÕ durumda bulunan kesimler ve gruplar lehine dönüútürülmesi, yani
iúçi sorunlarÕnÕn de÷il, sosyal sorunlarÕn çözülmesi amaçlanmaktadÕr (Altan, 2006: 4).
Baúka bir ifadeyle, geniú anlamda sosyal politika iúçi sÕnÕfÕnÕn korunmasÕ ve iúveren
kesimi ile olan çatÕúmalarÕnÕn azaltÕlmasÕ gibi dar kapsamlÕ sorunlarÕ içermekle birlikte,
korunma ihtiyacÕ olan bütün sosyal gruplarÕ ve sorunlarÕnÕ da kapsamaktadÕr (Demirbilek,
2009: 67; TaúcÕ, 2012: 20).

Devletin, bir yandan sosyal sÕnÕflar ve bu sÕnÕflarÕn çÕkarlarÕ arasÕnda uzlaúma sa÷lama
arayÕúÕ ve toplumda yer alan tüm bireylere ayrÕm yapmaksÕzÕn, asgari bir yaúam düzeyi
sa÷lama amacÕ, di÷er yandan toplumun çÕkarlarÕnÕ korumak için serbest piyasa iúleyiúine
bÕrakÕlamayacak olan hizmetleri yerine getirme yükümlülü÷ü toplumsal bütünlü÷ü
sa÷lamaya yönelik önlemler alÕnmasÕnÕ gerektirmektedir. Bu nedenle; üretim, gelir,
gelirin yeniden da÷ÕlÕmÕ, sa÷lÕk, e÷itim, konut politikalarÕ alanlarÕ geniú anlamda sosyal
politika uygulamalarÕnÕn özünü oluúturmaktadÕr (Tokol ve Alper, 2011: 4).

Bir grup sosyal politikere göre; dar anlamdaki sosyal politikalarÕn Sanayi Devrimi ile
birlikte ortaya çÕkmÕú olmasÕna karúÕn, geniú anlamdaki sosyal politikalarÕn kökenleri
daha önceki dönemlere kadar gitmektedir2 (Özdemir, 2007: 15; ùenkal, 2005: 27; Tuna
ve YalçÕntaú, 1994: 30; Kessler, 1945: 5).

2

Ancak bu konuda tam bir fikir birli÷inin bulundu÷u söylenememektedir. KarúÕt görüúü savunan sosyal

politikerlere göre ise; sosyal politika dar anlamdaki tanÕmÕ ile birlikte ortaya çÕkmÕú ve zaman içinde tüm
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Sonuç olarak; sosyal politika, sosyal nitelikli politikalarÕ konu alan bir bilim dalÕdÕr.
Sosyal politikanÕn bu özelli÷i dikkate alÕnarak; toplumun tüm bireylerine yönelik kamusal
sosyal koruma rejimini konu alan bir sosyal bilim dalÕ olarak ifade edilebilir.
ønsanÕ hedef alan ve insanÕn sa÷lÕklÕ ve mutlu bir hayat sürmesini amaçlayan sosyal
politikalar içerisinde, sa÷lÕk politikasÕnÕn do÷rudan insan yaúamÕ ile ilgili oluúu, konunun
önemini ortaya koymaktadÕr. ToplumlarÕnÕn sa÷lÕk sorunlarÕnÕ çözmeyi amaçlayan tüm
ülkeler, yeterli düzeyde sa÷lÕk hizmetini sa÷lamak ve bunu herkese eúit úekilde
sunabilmek için çeúitli önlemler almak zorundadÕrlar (Serter, 1994a: 221).

Emeklilik ve sa÷lÕk hizmetlerinin düzeyini belirleyen temel unsurlar ise, ülkenin
geliúmiúlik düzeyi ve devletin kaynaklarÕ oldu÷u kadar, sosyal politika kurumlarÕnÕn
toplumsal ve siyasi tarih içinde nasÕl bir geliúim gösterdi÷idir. Sa÷lÕk alanÕndaki
geliúmelerin önemi bireyi olabildi÷ince uzun ve sa÷lÕklÕ yaúatmaktan daha önemli bir
konunun bulunmadÕ÷Õ düúüncesinden kaynaklanmaktadÕr. Bu düúünceden hareketle geniú
anlamda sosyal politika anlayÕúÕnda, tüm yurttaúlarÕn ihtiyaç duyduklarÕnda yeterli
düzeyde sa÷lÕk hizmeti alabilecekleri bir sa÷lÕk politikasÕ hedefine yer verilmektedir.

1.1.2. Sosyal hak olarak sa÷lÕk hakkÕ
Sosyal devlet anlayÕúÕ; tüm vatandaúlarÕna, içinde yaúadÕ÷Õ toplumun standartlarÕna uygun
bir yaúam seviyesini sa÷lamayÕ kendine yükümlülük olarak gören bir devlet anlayÕúÕnÕ
belirtmektedir. Sosyal devlet, devletin sosyal barÕúÕ ve sosyal adaleti sa÷lamak için, sosyal
ve ekonomik yaúama etkin bir úekilde katÕlmasÕnÕ meúru ve gerekli görmektedir. Bu
kavramÕ kabul eden ülkeler, vatandaúlarÕnÕn sosyal koúullarÕnÕ iyileútirmek, onlara insan

toplum kesimlerinin sorunlarÕnÕn çözümüne yönelmiú, sosyal devlet anlayÕúÕnÕn yaygÕnlaútÕ÷Õ 1945 ve 1975
yÕllarÕ arasÕndaki dönemde ise en geniú uygulama düzeyine ulaúmÕútÕr (Çubuk, 1983: 11; Erkul, 1983: 11;
Koray, 2008: 35; Tokol ve Alper, 2011: 3-4).
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onuruna yakÕúÕr bir yaúam düzeyi sa÷lamak ve sosyal güvenlik ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlamak
için kendilerini yükümlü kabul etmektedir. Bu yüzden, yaúadÕklarÕ toplumlarda bireyleri
tüm olumsuz koúullara karúÕ koruyacak sosyal politikalarÕ üretmek ve bu politikalara
iúlevsellik kazandÕrmak sosyal devlet anlayÕúÕnÕ kabul eden ülkelerin görev alanÕna
girmektedir (Altan, 2006: 14-15; Serter, 1994b: 32-33). Sosyal devlet kurumsal olarak ilk
kez I. Dünya SavaúÕ sonrasÕnda görülmüú, kurumsallaúmanÕn tamamlanmasÕ ve yaygÕnlÕk
kazanmasÕ ise II. Dünya SavaúÕ sonrasÕnda gerçekleúmiútir. Bununla birlikte, sosyal
devlet anlayÕúÕnÕn farklÕ bir ba÷lamda daha geniú bir tarihsel arka planla iliúkilendirilerek
açÕklanmasÕ da mümkündür çünkü, sosyal devlete konu olan sosyal haklarÕn ve sosyal
politika uygulamalarÕnÕn oluúumu için 19. yüzyÕla ve yoksullara yardÕm iúinin devlet
eliyle merkezi bir düzenlemeye konu edilmesi açÕsÕndan da 16. yüzyÕla gidilmesi
gerekmektedir (Kara, 2004: 56-57).

Sosyal devleti, sosyal adaleti sa÷lamak için önlemler alan ve sosyal haklar açÕsÕndan
eúitlik ilkesini toplumun tüm bireylerine sa÷layacak uygulamalarÕ yürüten aktif bir
uygulamalar ve müdahaleler devleti olarak da açÕklamak mümkündür. Bu açÕdan sosyal
devlet, izleyece÷i vergi ve ücret politikalarÕ ile adil bir gelir da÷ÕlÕmÕnÕ gerçekleútirmeye
çalÕúan, korunma ihtiyacÕ duyan kesimleri koruyan, sosyal güvenlik uygulamalarÕ ve
istihdam politikalarÕnÕ úekillendiren, e÷itim, sa÷lÕk, konut gibi toplumsal ihtiyaçlarÕ
karúÕlamaya yönelik politikalarÕ uygulayan ve çalÕúma hayatÕnÕ düzenleyici önlemler alan
ça÷daú bir devlet anlayÕúÕnÕ ifade etmektedir (Serter, 1994b: 33).

Sosyal devlet, 1789 FransÕz Devriminin getirdi÷i ve geleneksel, bireysel, klasik, do÷al,
temel hak ve özgürlükler olarak adlandÕrÕlan hak ve özgürlükler sistemini benimsemiútir.
Bu hak ve özgürlüklerin yanÕnda sosyal ve ekonomik hak ve özgürlüklere de yer
verilmiútir. Sosyal devlette temel hak ve özgürlüklerle birlikte sosyal ve ekonomik hak
ve özgürlüklerin tanÕnmasÕnÕn bir zorunluluk oldu÷u kabul edilmektedir. 1789
Devriminin hak ve özgürlük anlayÕúÕ ve esas olarak bu anlayÕúa dayanan liberal devlette,
kiúiler hak ve özgürlüklerini yasalar kapsamÕnda kullandÕklarÕ müddetçe devletin onlara
herhangi bir müdahalede bulunmamasÕ ilkesi kabul edilmektedir. Devlet, hak ve
özgürlüklere saygÕlÕ olacak ve kullanÕlabilmeleri için gerekli düzeni ve güvenlik ortamÕnÕ
sa÷lamakla yükümlü kÕlÕnacaktÕr. Yasal eúitli÷in uygulandÕ÷Õ böyle bir sistemde kiúi
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mutlulu÷unu diledi÷i yoldan sa÷lama olana÷Õna sahip olacaktÕr. Kiúinin maddi, manevi
geliúmesinin, mutlulu÷unun temel úartÕ, onun hak ve özgürlüklerini yasalar kapsamÕnda
diledi÷i gibi kullanabilmesiydi, mutlu olmak için özgür olmanÕn yeterli olaca÷Õ
sanÕlmaktaydÕ. Ancak, zamanla özgürlü÷ün mutlu olmak ve maddi ve manevi geliúmeyi
sa÷lamak için yeterli olmadÕ÷Õ, devletin tüm kiúilerin geliúmesini sa÷lamak için maddi
koúullarÕ hazÕrlamasÕ gerekti÷i düúüncesi kabul edilmiútir (Göze, 1995: 100-101).

Sosyal haklar içinde en baúta e÷itim ve sa÷lÕk haklarÕ gelmekte, çalÕúma hakkÕ, sendikal
örgütlenme, toplu sözleúme ve grev haklarÕ, sosyal güvenlik hakkÕ ise bu haklarÕn temelini
oluúturmakta, annenin ve çocu÷un, özürlü ve yaúlÕlarÕn korunmasÕ gibi haklar da yine bu
haklar arasÕnda yer almaktadÕr. Bu haklar bireyi sosyo-ekonomik bir varlÕk olarak gören
ve bireyi çevreleyen sosyal-ekonomik koúullarÕn iyileútirilmesini hedef alan haklardÕr. Bu
hedeflerin gerçekleúmesi de devlete bazÕ yükümlülükler getirmektedir. Örne÷in çalÕúma
hakkÕnÕn gerçekleúmesi, hem e÷itim olanaklarÕndan iúsizlik sigortasÕna kadar uzanan
birçok kurum ve güvencenin varlÕ÷Õna ba÷lÕdÕr; hem de öncelikle ekonomik büyümeye
ba÷lÕ oldu÷undan ekonomi politikalarÕ ile iliúkilidir. AyrÕca, bu hak ve özgürlükler
yalnÕzca kendi baúlarÕna önemli olmayÕp insanÕn tüm hak ve özgürlüklerini
kullanabilmesi açÕsÕndan da önem taúÕmaktadÕr (Göze, 1995: 103-104; Koray, 2008: 92).

Sosyal haklar; toplumda yaúayan ve statüsü nedeniyle güçsüz konumda bulunan
gruplarÕn, insan onuruna uygun bir yaúam standardÕnÕn altÕna düúmemeleri için, ço÷u kez
devletin önlemler almasÕ ya da do÷rudan edimlerde bulunmasÕ yoluyla gerçekleúen ve
toplumsal eúitsizliklerden do÷an tehlikeleri yok etmeye yönelik haklardÕr (Bulut, 2009:
62). Buradan yola çÕkarak, sosyal devlet anlayÕúÕnÕn da toplumda güçsüz durumda
bulunan kiúilerin olmasÕ nedeniyle devletin vatandaúÕyla olan siyasi iliúkisinin bir sonucu
olarak üstlendi÷i yükümlülüklerinin sonucunda ortaya çÕktÕ÷Õ ifade edilebilir.

Sosyal haklar kavramÕ, kiúi bakÕmÕndan ele alÕndÕ÷Õnda, ekonomik sosyal yönden güçsüz
ve korunmaya muhtaç durumda bulunanlarÕn (çalÕúanlarÕn, kadÕnÕn ve çocu÷un, ailenin)
korunmasÕ için tanÕnan haklar ve bu konuda devletin bazÕ ödevler yüklenmesi úeklinde
ortaya çÕkmaktadÕr (Göze, 1995: 110). Bununla birlikte, sosyal haklarÕn kiúiler yönünden
uygulama alanÕ sadece bu kiúilerle sÕnÕrlÕ da de÷ildir. Sosyal haklar, belirgin bir özelli÷ini
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oluúturmasÕna ra÷men, sadece devletin olumlu ve somut bir edimini, parasal kaynak
ayÕrmasÕnÕ gerektiren ve kimi zaman “isteme ya da alacak haklarÕ” olarak da nitelendirilen
haklardan oluúmamaktadÕr. Bu haklarÕn bir kÕsmÕ, devletçe yerine getirilmesi gereken
olumlu bir edim içermeyen, geleneksel haklar gibi “olumsuz edim gerektiren”, devletin
yasaklayÕcÕ, kÕsÕtlayÕcÕ ve baskÕcÕ bir aktör olarak karÕúmamasÕnÕ (müdahalede
bulunmamasÕnÕ) zorunlu kÕlan, bu niteli÷iyle de “kendili÷inden” ve “do÷rudan”
kullanÕlabilen haklardÕr (Gülmez, 2009: 10). Sosyal hak ba÷lamÕnda sa÷lÕk hakkÕ ise
temel ve evrensel bir insan hakkÕ olarak kabul edilmektedir. Bu hak olmadan di÷er
haklarÕn gerçekleúme ve kullanÕlma olana÷Õ bulunmamaktadÕr. Sa÷lÕk hakkÕ, “kiúinin
devletten, sa÷lÕ÷ÕnÕn korunmasÕnÕ, ihtiyaç duydu÷unda tedavi edilmesini, iyileútirilmesini
isteyebilmesini ve toplumun sundu÷u imkânlardan yararlanabilmesini” ifade etmektedir
(Bulut, 2009: 202).

Sosyal hukuk devleti olan Türkiye’de sa÷lÕk hakkÕ konusunda 1982 AnayasasÕna
bakÕldÕ÷Õnda; “Devlet, herkesin hayatÕnÕ, beden ve ruh sa÷lÕ÷Õ içinde sürdürmesini
sa÷lamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi arttÕrarak, iúbirli÷ini
gerçekleútirmek amacÕyla sa÷lÕk kuruluúlarÕnÕ tek elden planlayÕp hizmet vermesini
düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sa÷lÕk ve sosyal kurumlarÕndan
yararlanarak, onlarÕ denetleyerek yerine getirir. Sa÷lÕk hizmetlerinin yaygÕn bir úekilde
yerine getirilmesi için kanunla genel sa÷lÕk sigortasÕ kurulabilir” hükmünün yer aldÕ÷Õ
görülmektedir. (m.56/III-V).

Bu hükme göre, Devlet sa÷lÕk hizmetlerini yürütürken herkesin bu hizmetlerden
yararlanmasÕ amacÕyla eúgüdüm sa÷layacak ve genel esaslarÕ belirleyecektir. Maddede
yer alan Devletin bu görevini kamu ve özel kesimdeki sa÷lÕk ve sosyal kurumlardan
yararlanarak onlarÕ denetleyerek yerine getirece÷ine yönelik kural da bu düúünceyi
do÷rulamakta, tüm sa÷lÕk hizmetlerinin sadece Devlet tarafÕndan de÷il, ancak onun
gözetim ve denetimi altÕnda aynÕ alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluúlarca da yerine
getirilebilece÷ini ifade etmektedir (Kabo÷lu, 2010: 49-50).

Geçmiú dönemlerde, sadece hasta veya sakat olmamak açÕsÕndan de÷erlendirilen sa÷lÕk
hakkÕ, bugün herkesin en yüksek seviyede fiziksel ve ruhsal sa÷lÕk standartlarÕna sahip
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olma hakkÕ úeklinde ele alÕnmaktadÕr. Bu bakÕmdan sa÷lÕk hakkÕ, tehlikeli su ve besinler
gibi dÕú tehditlerden korunma, sa÷lÕklÕ çalÕúma koúullarÕna sahip olma, sa÷lÕklÕ bir çevrede
yaúama ve sa÷lÕk e÷itimi alabilme imkânlarÕnÕn sa÷lanmasÕnÕ da kapsayan bir hak olarak
görülmektedir. Sa÷lÕk hakkÕ, öncelikli olarak, hastalÕk halinde gerekli olan sa÷lÕk
hizmetinin ve bakÕmÕnÕn sa÷lanmasÕ için gereken koúullarÕn oluúturulmasÕnÕ
gerektirmektedir. Bu açÕdan, hastalÕ÷a yakalanmÕú kiúilerin tedavi edilmeleri, sa÷lÕk hakkÕ
kapsamÕnda ele alÕnabilecek en önemli konulardan biridir. Böyle bir bakÕmÕn
sa÷lanabilmesi için, sa÷lÕk tesislerinin, baúka bir ifade ile hastane ve benzeri kurumlarÕn
varlÕ÷Õ gerekli bulunmaktadÕr. Bu ba÷lamda devletin sundu÷u sa÷lÕk hizmetlerini de
sosyal hak çerçevesinde de÷erlendirmek mümkündür. (Bulut, 2009: 207-208).
øyi iúleyen bir organizmanÕn devamlÕlÕ÷ÕnÕ ve hastalanan kiúinin tedavisinin yapÕlmasÕnÕ
isteme hakkÕ olarak tanÕmlanabilecek olan sa÷lÕk hakkÕ, yaúama hakkÕ ile çok yakÕndan
iliúkilidir. Yaúam hakkÕndan söz edilebilmesi için, kiúinin sa÷lÕ÷ÕnÕn korunmasÕ, sa÷lÕklÕ
yaúam için gerekli önlemlerin alÕnmasÕ ve gerekli olan hizmetlerin sa÷lanmasÕ
gerekmektedir. Birey, kendi kiúili÷ine ba÷lÕ olan bu temel somut hakkÕn sahibi
durumundadÕr. Yaúam hakkÕ, varlÕ÷ÕnÕ sürdürme hakkÕ olarak ifade edilmektedir. Kiúinin
varlÕ÷ÕnÕ sürdürebilmesi için gerekli olanlarÕn sÕnÕrÕnÕ belirleyebilmek ise çok zordur.
Burada ortalama ihtiyaçlarÕn belirlenebilmesi önem kazanacaktÕr. Ortalama ihtiyaçlarÕn
belirlenmesinde önemli olan nokta, insan onuruna yakÕúÕr yaúam olanaklarÕnÕn
sa÷lanmasÕdÕr. Birey, ola÷an koúullar altÕnda, sa÷lÕklÕ ve etkin bir yaúam için gerekli
bulunan temel olanaklardan yoksun ise, toplumun veya hukukun korudu÷u di÷er
haklardan da tam olarak yararlanamayacaktÕr (Güzel vd., 2010: 656- 657).

Sosyal devlet anlayÕúÕnÕn geliúmesi ile birlikte sa÷lÕk hakkÕ temel ve evrensel bir insan
hakkÕ olarak kabul edilmektedir. Sa÷lÕk hakkÕ, kiúinin devletten, sa÷lÕ÷ÕnÕn korunmasÕnÕ,
ihtiyaç duydu÷unda tedavi edilmesini, iyileútirilmesini isteyebilmesini ve toplumun
sundu÷u imkânlardan yararlanabilmesini ifade etmektedir. KÕsacasÕ, sosyal devlette,
sosyal ve ekonomik haklarÕn tanÕnmasÕ, kiúinin bir insan olarak insanlÕk onurundan
kaynaklanan haklarÕnÕn tamamlanmasÕnÕ ve herkes tarafÕndan kullanÕlabilir olmasÕnÕ
sa÷lamaktadÕr. Herkesin beden ve ruh sa÷lÕ÷Õ içinde yaúama hakkÕ bulunmaktadÕr. Devlet
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de tüm vatandaúlarÕnÕn beden ve ruh sa÷lÕ÷Õ içinde ve insan onuruna yakÕúÕr bir úekilde
yaúamalarÕnÕ sa÷lamakla görevli bulunmaktadÕr.

1.1.3. Refah rejimleri açÕsÕndan sa÷lÕk politikalarÕ
Sa÷lÕk politikalarÕ bir ülkenin refah rejimi bakÕmÕndan incelenebilir. Sa÷lÕk ve emeklilik
harcamalarÕ toplam sosyal politika harcamalarÕnÕn çok büyük bir bölümünü
oluúturmaktadÕr. Sa÷lÕk hizmetlerinin kamu kesimi tarafÕndan mÕ, yoksa özel sektör
tarafÕndan mÕ sunulaca÷Õ, di÷er taraftan bu hizmetlerin prim ödeme koúuluna ba÷lÕ olarak
mÕ sunulaca÷Õ yoksa kapsamÕnÕn evrensel olarak tüm nüfusu kapsayacak büyüklükte mi
olaca÷Õ o ülkenin içinde bulundu÷u refah rejiminin özelliklerine göre belirlenmektedir.
Bu ba÷lamda bir ülkenin sa÷lÕk sistemini inceleyebilmek ve geçirdi÷i dönüúümün yönünü
anlayabilmek için öncelikle o ülkenin içinde bulundu÷u refah rejiminin belirlenmesi
gerekmektedir. Refah rejimlerini tanÕmlamaya yönelik çalÕúmalar iki önemli özelli÷i göz
önünde bulundurmaktadÕr. Bu özelliklerden ilki sÕnÕflandÕrÕlmak istenen refah rejiminin
hangi refah programlarÕnÕ kapsadÕ÷ÕnÕn belirlenmesidir. økinci özellik ise, bu refah
programlarÕnÕ uygulamak için hangi araçlarÕn kullanÕlaca÷ÕdÕr (Kasza, 2002: 272). Buna
göre refah rejimlerini úu úekilde sÕnÕflandÕrmak mümkündür:

(i). Harold L. Wilensky ve Charles N. Lebeaux’un modeli (1958). Abrahamson (1999)’a
göre, refah rejimlerini sÕnÕflandÕrmaya yönelik çalÕúmalar, Harold L. Wilensky ve Charles
N. Lebeaux’ un 1958 yÕlÕnda yaptÕklarÕ refah devletlerini iki gruba ayÕran çalÕúmaya kadar
götürülebilir. Bu iki sosyal refah kavramlaútÕrmasÕ bugün ABD’de baskÕn olan kalÕntÕ
(residual) ve kurumsal (institutional) yaklaúÕmlardÕr. KalÕntÕ refah rejimi (residual
welfare regime) yaklaúÕmÕnda, refah sa÷lamakla görevli kurumlar olan aile ve piyasa bu
görevlerini yerine getiremedi÷inde devletin sosyal refah kurumlarÕ devreye girmektedir.
økinci yaklaúÕm olan kurumsal refah rejimi (institutional welfare regime) yaklaúÕmÕnda
ise, devletin sosyal refah kurumlarÕnÕn refah sa÷lama görevleri ola÷an bir durumdur. Bu
fonksiyon, modern sanayi toplumlarÕnÕn temel görevi olarak görülmektedir ve
sanayileúme ilerledikçe kurumsal refah rejimi baskÕn hale gelecektir (Abrahamson, 1999:
395-396).
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(ii). Richard Titmuss’un modeli (1974). Richard Titmuss tarafÕndan refah rejimleri üç
gruba ayrÕlmÕútÕr. Buna göre refah rejimleri, kalÕntÕ refah modeli (residual welfare),
endüstriyel baúarÕ-performans modeli (industrial achievement-performance), kurumsalyeniden bölüúümcü model (institutional redistributive) olarak sÕnÕflandÕrÕlmaktadÕr.
KalÕntÕ refah modelinde, muhtaç kiúilere temel yardÕm ya da hizmetlerin sunulmasÕnda,
devletin piyasaya müdahalesi sÕnÕrlandÕrÕlmakta, sadece yoksullara yönelik bir devlet
yardÕmÕ bulunmaktadÕr. Wilensky ve Lebeaux’ un sÕnÕflandÕrmasÕndaki gibi, iki do÷al
hizmet sa÷layÕcÕ olan piyasa ve aile yetersiz kaldÕ÷Õnda, devlet geçici olarak refah hizmeti
sunmaktadÕr. (Abrahamson, 1999: 396-397).

Endüstriyel baúarÕ-performans modeli, özellikle e÷itim, kamu sa÷lÕk hizmetleri sunumu
ve sosyal güvenlik gibi sosyal refah kuruluúlarÕnÕn önemli rollerini bir araya
getirmektedir. Bu model, hak etme, kazanÕlmÕú statü farklÕlÕklarÕ, çalÕúma performansÕ ve
verimlilik temelli olarak sosyal ihtiyaçlarÕn karúÕlanmasÕnda sosyal refah kuruluúlarÕna
önemli bir görev vermektedir (Abrahamson, 1999: 397; Özdemir, 2007: 127-128).

Kurumsal-yeniden bölüúümcü modelde ise, refah rejimi, ihtiyaca ba÷lÕ olarak yurttaúlara
evrensel hizmetler sunmaktadÕr. Devlet, yeniden da÷ÕtÕcÕ sosyal politikalar yoluyla,
evrensel haklarÕ garanti ederek ve bütün yurttaúlara kamu hizmetleri sunarak, piyasanÕn
geliri paylaútÕrmasÕna müdahalede bulunmaktadÕr. Bu modelin amacÕ, eúitlik, sosyal
bütünleúme ve dayanÕúmayÕ sa÷layarak, damgalamadan kaynaklanan olumsuzluklarÕ
gidermektedir (Abrahamson, 1999: 397; Özdemir, 2007: 128).

(iii). Esping-Andersen’in modeli (1990). Esping-Andersen ise bugün refah rejimlerinin
sÕnÕflandÕrÕlmasÕnda referans noktasÕ olarak kabul edilen “Refah Kapitalizminin Üç
DünyasÕ” adlÕ eserinde refah rejimlerine yönelik olarak yeni bir kavramlaútÕrma çalÕúmasÕ
yapmÕútÕr. Esping-Andersen’in refah rejimi sÕnÕflandÕrmasÕna göre; üç farklÕ refah rejimi
modeli bulunmaktadÕr. Bu modeller; Liberal model, korporatist model ve sosyal
demokrat model olarak adlandÕrÕlmaktadÕr (Esping-Andersen, 1990: 26-29).

Esping-Andersen’in üç yeni refah rejimi sÕnÕflandÕrmasÕnÕn, Titmuss’un üçlü
sÕnÕflandÕrmasÕ ile benzer özellikler taúÕdÕ÷Õ görülmektedir. Liberal model ile kalÕntÕ
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modeli, muhafazakâr model ile endüstriyel baúarÕ-performans modeli, sosyal demokrat
model ile kurumsal yeniden bölüúümcü model arasÕnda benzer özellikler görülmektedir.
Temel farklÕlÕk ise, Titmuss’un refah devletine daha dar bir anlayÕú ile yaklaúmasÕ,
Esping-Andersen’in ise, devlet ve piyasa arasÕndaki iliúkiyi kapsayacak geniúlikte bir
yaklaúÕm sergilemesidir (Özdemir, 2007: 131-132).

Esping-Andersen’in yaklaúÕmÕ, sa÷lÕk sistemlerine uygulandÕ÷Õnda, özellikle eksik
bulunan nokta, sosyal ve sa÷lÕk hizmetleri ile ilgilidir. Emekli aylÕklarÕ ya da iúsizlik
programlarÕ gibi refah devletinin di÷er alanlarÕ esas olarak parasal transferler üzerine
odaklanmakta iken, sa÷lÕk sistemlerinin asÕl görevi sa÷lÕk hizmetlerinin sunulmasÕdÕr
(Wendt vd., 2009: 73).

Liberal refah rejiminde, devletin vatandaúlarÕna sa÷ladÕ÷Õ faydalar minimum düzeyde
olup, gelir araútÕrmasÕna ba÷lÕdÕr ve yararlanÕcÕlarÕ damgalayÕcÕ niteliktedir. Genel e÷ilim,
daha az harcama yönündedir. ABD, Kanada ve Avustralya bu modelin geleneksel
örnekleridir. øngiltere ve Yeni Zelanda da bir dereceye kadar bu refah rejimine örnek
verilebilir (Özdemir, 2007: 134; Esping-Andersen, 1990: 26-27; Bambra, 2005b: 197).

Bu modelde, vatandaúlar bireysel piyasa aktörlerini oluúturmaktadÕr. Piyasa iliúkilerini
sosyal haklarla de÷iútirmek konusunda isteksizlik bulunmaktadÕr ve vatandaúlar kendi
refahlarÕnÕ piyasada aramaya yönlendirilmektedir. Devlet, son çare mekanizmasÕ iúlevini
yerine getirdi÷i için, sadece en kötü durumda bulunanlara gelir transferi yapÕlmaktadÕr.
Bu nedenle temel sosyal yardÕm programlarÕ gelir araútÕrmasÕna baúvurmayÕ
gerektirmekte ve sosyal sigorta yararlarÕ oldukça düúük bulunmaktadÕr (Özdemir, 2007:
135; Esping-Andersen, 1990: 26).

Muhafazakâr rejim modeli, tarihsel olarak korporatist bir yapÕya sahip bulunan Almanya,
Fransa, Avusturya, øtalya ve Belçika gibi ülkelerde görülmektedir (Koray, 2005: 198;
Özdemir, 2007: 137; Esping-Andersen, 1990: 27).

Bu modelde, devletin refah hizmetlerinde önemli derecede piyasanÕn yerini aldÕ÷Õ
görülmekle birlikte, var olan statü ve sÕnÕf farklÕlÕklarÕ refah uygulamalarÕ ile de
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sürdürülmektedir. Sosyal haklar büyük ölçüde sÕnÕf ve statüye ba÷lanmÕútÕr. Bu model,
organik ve hiyerarúik bir yapÕyÕ koruyan, aile, kilise ve mesle÷e dayalÕ bir refah anlayÕúÕnÕ
destekleyen ve gerekli durumlarda onlarÕ tamamlayan, fakat onlarÕn yerine geçmeyen bir
refah devleti düúüncesidir (Koray, 2005: 198; YÕldÕrÕm ve YÕldÕrÕm, 2011a: 68-69;
Esping-Andersen, 1990: 27).

Bu ülkelerdeki sosyal harcamalar, liberal refah devletlerinden önemli derecede daha
fazladÕr ve gelir transferleri, erkek aile reislerinin gelir ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlamak için
yeterlidir. KadÕn istihdamÕnÕ ve kadÕnlara iú sa÷lamayÕ kolaylaútÕran sosyal hizmetler
mütevazÕdÕr. Hem toplam istihdam seviyesi, hem de kadÕnlarÕn iúgücüne katÕlÕm oranlarÕ
düúük bulunmaktadÕr (Özdemir, 2007: 137-138; Esping-Andersen, 1990: 27).
Sosyal demokrat refah rejimleri ise evrensel refah rejimleri, øskandinav modeli ya da
modern refah rejimleri olarak da ifade edilmektedir. Bu rejim modelinin önde gelen
ülkesinin øsveç olmasÕ nedeniyle øsveç Modeli olarak da ifade edildi÷i olmaktadÕr. Bu
rejim grubundaki di÷er ülkeler ise Norveç, Danimarka, Hollanda ve Finlandiya’dan
oluúmaktadÕr (Özdemir, 2007: 140).

ÇalÕúma eksenli toplum modeli olarak da bilinen sosyal demokrat refah rejimleri, sosyal
haklarÕn en çok kurumsallaútÕ÷Õ ve yaygÕn hale geldi÷i, sosyal ihtiyaçlarÕn en çok piyasa
dÕúÕndan karúÕlandÕ÷Õ (dekomüdifikasyon)3 modeldir. Bu modelin ortaya çÕkmasÕndaki
ana unsur da bu ülkelerde sosyal demokrasinin sosyal deste÷i ve uzun süreli iktidarÕdÕr.
Burada piyasa ile devlet, iúçi sÕnÕfÕ ile orta sÕnÕf arasÕnda ikili bir yapÕyÕ kabul etmek
yerine, yüksek standartlarda bir toplumsal eúitli÷in sa÷lanmasÕ amaçlanmaktadÕr
(YÕldÕrÕm ve YÕldÕrÕm, 2011a: 69; Esping-Andersen, 1990: 27).

Sosyal demokrat refah rejimi, devlete verdi÷i önem bakÕmÕndan uluslararasÕ alanda
benzersizdir. Ailelerin güçlendirilmesini ve bireylerin daha fazla ba÷ÕmsÕz olmalarÕnÕ
hedeflemektedir. VatandaúlarÕnÕn refah ihtiyaçlarÕnÕ, piyasadan ba÷ÕmsÕz hale getirmeye

3
Dekomüdifikasyon (decommodification): E÷itim, sa÷lÕk ve sosyal güvenlik gibi temel toplumsal
ihtiyaçlarÕn meta olmaktan çÕkarÕlmasÕnÕ ifade etmektedir (Çelik, 2005).
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çalÕúmaktadÕr. Bu modelin üç özelli÷i bulunmaktadÕr: Evrensel gelir garantisi, sosyal
sigorta ve çocuk, özürlü ve yaúlÕlara yönelik oldukça geliúmiú hizmetler. Sosyal demokrat
refah rejimleri, devlet gelirleri ve harcamalarÕna ba÷ÕmlÕdÕr. Belçika ile birlikte
øskandinav ülkeleri, yaúlÕ ve çocuklarÕn yoksullu÷unu en aza indirebilmiú az sayÕdaki
OECD ülkeleri arasÕnda yer almaktadÕr (Özdemir, 2007: 141; Esping-Andersen, 1990:
28).

(iv). Leibfried’in modeli (1992). Refah rejimlerini sÕnÕflandÕrma çalÕúmalarÕna, Leibfried
tam geliúmemiú (rudimentary) refah devleti olarak adlandÕrdÕ÷Õ refah rejimi modeli ile
katkÕ sa÷lamÕútÕr. Bu rejim modelinin temel özelli÷i, yasal, kurumsal ve sosyal alanlarda
tam bir geliúmenin sa÷lanamamÕú olmasÕdÕr. Bu model Yunanistan, øspanya, Portekiz,
øtalya ve bir ölçüde de ørlanda’yÕ kapsamaktadÕr. Bu rejim grubunda yer alan ülkeler
Güney Avrupa refah rejimi ya da Latin Kuúa÷Õ Modeli olarak da adlandÕrÕlmaktadÕr
(Abrahamson, 1999: 402-404; Özdemir, 2007: 150-151).

Leibfried (1992) Avrupa Toplulu÷u ülkeleri içerisinde dört sosyal politika ya da
yoksulluk rejimi ayrÕmÕ yapmaktadÕr: øskandinav refah devletleri, “Bismark” ülkeleri,
Anglo-Sakson ülkeler ve Güney Avrupa ülkeleri. Bu politika rejimleri modern, kurumsal,
kalÕntÕ ve Güney Avrupa rejimleri olarak ifade edilen farklÕ politika modellerine
dayanmaktadÕr. Bu politika rejimleri içerisinde, refah devleti kurumlarÕ yoksullukla
mücadelede farklÕ bir iúleve sahiptir. Leibfried’in sÕnÕflandÕrmasÕnÕn en önemli özelli÷i
Esping-Andersen’in ilk sÕnÕflandÕrmasÕna Güney Avrupa refah rejimini eklemiú olmasÕdÕr
(Arts ve Gelissen, 2002: 145).

(v). Castles ve Mitchell’in modeli (1993). Castles ve Mitchell, sosyal harcamalarÕn daha
fazla gelirin yeniden da÷ÕlÕmÕnÕn sa÷lanmasÕ için tek yol olup olmadÕ÷Õ sorusunu
sormaktadÕrlar, hükümetlerin piyasa güçlerinin etkilerini hafifletmek için para
yardÕmÕndan baúka yöntemleri de kullanabilece÷ini ifade etmektedirler. Castles ve
Mitchell’in Esping-Andersen’in çalÕúmasÕna getirdikleri eleútiriler esas olarak iki noktaya
yönelmektedir. Bunlardan ilki, sol kanadÕn siyasi faaliyeti gerçe÷ine dikkat çekmektedir.
Avusturalya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde eúitli÷i sa÷lamak için vergi öncesi ve transfer
öncesi gelirlerden çok sosyal politikalar yoluyla eúitli÷in sa÷lanmasÕ hedeflenmelidir.
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økincisi ise, Avusturalya’yÕ øngiltere ile iliúkili olarak ele almalarÕdÕr. Esping-Andersen’in
yaklaúÕmÕ gelirle iliúkili yardÕmlarÕn yeniden da÷ÕlÕma etkili bir úekilde katkÕ sa÷lamak
için olasÕ etkilerini göz ardÕ etmektedir. Avusturalya’da para yardÕmlarÕ neredeyse
tümüyle gelir araútÕrmasÕna dayanmaktadÕr. Bu yaklaúÕm ne çok yoksullara yönelik liberal
tür bir yeniden da÷ÕlÕma odaklanmaktadÕr ne de Esping-Andersen’in çalÕúmasÕnda
vurgulanan daha evrensel sosyal demokrat ve muhafazakâr ideal modele benzemektedir
(Arts ve Gelissen, 2002: 146).

(vi). Siaroff’un modeli (1994). Siaroff, cinsiyet eúitsizli÷inin nasÕl sosyal politika ve refah
devletleri alanÕna dâhil edildi÷i konusunda var olan alan yazÕnÕn yeterli ilgiyi
göstermedi÷ini ileri sürmektedir. Daha cinsiyete duyarlÕ refah devleti rejimleri
tipolojisine ulaúmak için, iú ve refah alanÕnda cinsiyet eúitli÷i ve eúitsizliklerinin farklÕ
göstergelerini incelemektedir. Ülkeler arasÕnda erkek ve kadÕnlarÕn iú-refah seçimlerini
karúÕlaútÕrmaktadÕr. Bu inceleme sayesinde Protestan Sosyal-Demokrat, Protestan
Liberal, øleri Hristiyan-Demokrat ve Geç KadÕn Hareketlili÷i refah devleti rejimleri
arasÕnda ayrÕm yapabilmektedir. FarklÕ úekillerde adlandÕrÕlmÕú olsa da, bu tipoloji
Esping-Andersen’in sÕnÕflandÕrmasÕ ile büyük ölçüde örtüúmektedir. Sadece sonuncu
model Geç KadÕn Hareketlili÷i refah devleti rejimi, daha önce belirtilen Güney Avrupa
refah devletleri modeline benzemektedir (Arts ve Gelissen, 2002: 148).

Tablo 3’de Leibfired, Ferrera ve Bonoli’nin analizleri incelendi÷inde onlarÕn
sÕnÕflandÕrma çalÕúmalarÕnÕn ilk üç türü arasÕnda ve Esping-Andersen’in sÕnÕflandÕrmasÕ
ile güçlü bir benzerlik taúÕdÕ÷Õ görülmektedir. Ancak, bu üç yazarÕn tümü EspingAndersen ’in ilk sÕnÕflandÕrma çalÕúmasÕna dördüncü bir tür olarak Güney Avrupa rejimini
eklemiúlerdir (Arts ve Gelissen, 2002: 146).

(vii). Ferrera’nÕn modeli (1996). Ferrera sosyal güvenlik sistemlerinin dört boyutu
üzerine yo÷unlaúmaktadÕr; eriúim kurallarÕ (uygunluk kurallarÕ), yardÕmlarÕn hangi
koúullar altÕnda verildi÷i, sosyal korumanÕn finansmanÕ için yapÕlan yasal düzenlemeler
ve son olarak farklÕ sosyal güvenlik programlarÕnÕ yönetmek için örgütsel-yönetimsel
düzenlemeler. Bu boyutlara dayanarak; øskandinav, Anglo-Sakson, Bismark ve Güney
Avrupa ülkeleri arasÕnda ayrÕm yapmaktadÕr. øskandinav ülkeleri yaúam risklerine karúÕ
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kapsamÕn evrensel oluúu ile nitelendirilmektedir. Sosyal koruma hakkÕ vatandaúlÕk
temeline dayandÕrÕlmaktadÕr. Anglo-Sakson refah devletleri ailesi de yüksek derecede
kapsayÕcÕ bir sosyal güvenlik sistemi ile nitelendirilmektedir, ancak sadece sa÷lÕk
hizmetlerinde tamamen evrensel bir risk kapsamÕnÕn oldu÷u söylenebilmektedir. SabitoranlÕ yardÕmlar ve gelir araútÕrmasÕ da önemli bir rol oynamaktadÕr. Üçüncü ülkeler
grubunda, sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlanma hakkÕ ile kiúinin iúgücü
piyasasÕndaki durumu ve aile içerisindeki rolü (ailenin geçimini sa÷layan kiúi olup
olmayÕúÕ) arasÕndaki iliúki halen açÕk bir úekilde görülmektedir. FarklÕ programlarÕn
finansmanÕnÕn sa÷lanmasÕnda primler önemli bir rol oynamaktadÕr. Nüfusun tamamÕna
yakÕnÕ kendi çalÕúmalarÕndan dolayÕ ya da aile bireyleri üzerinden sosyal sigorta
sisteminin kapsamÕna girmektedir (Arts ve Gelissen, 2002: 145).

Güney Avrupa refah rejimleri ise, gelir deste÷i sistemlerinde meslek gruplarÕ arasÕnda
yüksek kurumsal parçalÕ, sa÷lÕk sistemlerinde ise evrenselci bir özellik göstermektedir.
øspanyol, øtalyan, Portekiz ve Yunan anayasalarÕnda sa÷lÕk hizmeti tüm vatandaúlar için
hak olarak açÕkça belirtilmiútir. Geçmiúte sa÷lÕk sistemleri gelir deste÷inde oldu÷u gibi
mesleki hiyerarúiye göre parçalÕ bir yapÕya sahip olmasÕna ra÷men, bu dört ülke, son yirmi
yÕlda ulusal sa÷lÕk hizmetini vergilerle finanse edebilen, standartlaúmÕú kurallar ve
örgütlenme bünyesinde, tüm vatandaúlara açÕk ve ücretsiz hale getirmeyi amaçlayan
reformlar gerçekleútirmeye çalÕúmÕúlardÕr (Ferrera, 2006: 206-207).

Dört ülkenin tümünde yasal reformlar kabul edilmiútir, fakat reform yasalarÕnÕn
uygulanma dereceleri farklÕlÕk göstermiútir. Bu derece øtalya ve øspanya’da yüksek iken,
Portekiz ve Yunanistan yasal olarak düzenlenmiú önlemlerin birço÷unu uygulamaya
koymakta baúarÕsÕz olmuútur. Sa÷lÕk sigortasÕ sisteminden ulusal sa÷lÕk hizmetleri
sistemine do÷ru bir de÷iúikli÷in gerçekleúmesi için eriúim sisteminde, yardÕmlarÕn
yapÕsÕnda, finansman mekanizmalarÕnda ve yönetim yapÕlarÕnda de÷iúiklikler yapÕlmasÕ
gerekmektedir. Daha da önemlisi, politika hedefleri sa÷lÕk sistemleri ile ilgili temel
siyasal mantÕktaki de÷iúim, muhafazakâr anlayÕútan sosyal demokrat düúünceye do÷ru
geliúim göstermiútir (Guillen, 2002: 50-51).
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Türkiye’nin refah rejimi de Güney Avrupa refah rejimleri ile benzer özellikler
göstermektedir. Bu modelin en önemli özelli÷i Bismark tarzÕ bir korporatizm ile aile
temelli bir yapÕyÕ birleútirmesidir. Bismark tarzÕ korporatizm tüm vatandaúlara aynÕ
kapsamda emeklilik veya sa÷lÕk hizmeti sunmayÕ amaçlamamaktadÕr4. Bu úekilde
vatandaúlÕk temelli evrensellik yerine, nüfusu istihdam koúullarÕna göre hiyerarúik olarak
gruplara ayÕrmakta ve bu hiyerarúideki konumlarÕna göre vatandaúlara farklÕ muamele
yapmaktadÕr (Keyder, 2011: 15-16).

(viii). Bonoli’nin modeli (1997). Bonoli özellikle dekomüdifikasyon yaklaúÕmÕna karúÕ
eleútirel bir tutum sergilemektedir. Ona göre, bu bakÕú açÕsÕ Bismark ve Beveridge sosyal
politika yaklaúÕmlarÕ arasÕnda etkili bir biçimde ayrÕm yapÕlmasÕna olanak
tanÕmamaktadÕr. Di÷er bir seçenek olarak, refah devletlerinin sÕnÕflandÕrÕlmasÕ için
kullanÕlan iki yaklaúÕmÕ birleútirmektedir. Bunlardan biri “ne kadar” boyutu üzerine
(Anglo-Sakson literatüründe vurgulanan) ve di÷eri “nasÕl” sosyal politika boyutu üzerine
(KÕta AvrupasÕ ya da FransÕz gelene÷inde vurgulanan) odaklanmaktadÕr (Bonoli, 1997:
353). Birinci boyutun ampirik bir göstergesi olarak,

Gayri Safi Yurtiçi HasÕla

(GSYøH)’nÕn oranÕ olarak sosyal harcama düzeyini kullanmakta ve ikinci boyut olarak
primler yoluyla finanse edilen sosyal harcamalarÕn yüzdesini kullanmaktadÕr (Arts ve
Gelissen, 2002: 145).


4

Türkiye’de 01 /01/2012 tarihinden itibaren zorunlu genel sa÷lÕk sigortasÕ uygulamasÕna geçilmiútir. Buna
göre; tutuklu ve hükümlüler, er, erbaú ve yedek subay okulu ö÷rencileri, yabancÕ bir ülkede sosyal sigortaya
tabi olmasÕ nedeniyle sözleúmeli ülke adÕna sa÷lÕk yardÕmlarÕ karúÕlananlar, Kuruma devir alÕnacaklarÕ
tarihe kadar 5510 sayÕlÕ kanunun geçici 20. maddesi kapsamÕndaki banka ve sigorta úirketlerinin sandÕklarÕ
kapsamÕnda bulunanlar ile bunlarÕn bakmakla yükümlüleri, yabancÕ ülke vatandaúlarÕndan Türkiye’de
kesintisiz olarak bir yÕldan fazla ikamet etmeyenler, milletvekilleri ile Anayasa Mahkemesi Baúkan ve
üyeleriyle bunlarÕn emeklileri ile dul ve yetimleri hariç olmak üzere Türkiye’de ikamet edenler, zorunlu
genel sa÷lÕk sigortasÕ kapsamÕna alÕnmÕútÕr.http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/d15ca379-c083-4fb2ad55e6f11ef87737/GSS_SORU_VE_CEVAPLAR_20120123.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d15ca
379-c083-4fb2-ad55-e6f11ef87737 (Eriúim Tarihi: 04.02.2012).

24


Tablo 1. Bonoli’nin Bismark ve Beveridge Sosyal Politika Modeli
Boyutlar

Bismark modeli

Beveridge modeli

Hedef

Gelir sa÷lama

Yoksullu÷un önlenmesi

YardÕmlar

Kazançla iliúkili

Eúit miktarda

Hak Kazanma

Prim ödeme süresi

økamet ya da ihtiyaç

Kapsam

øúçiler

Bütün nüfus

Finansman

Primler

Vergilendirme

Kaynak: Bonoli, 1997: 357.

Geleneksel olarak, farklÕ ülkeler sosyal refah harcamalarÕnÕn seviyesine göre
sÕnÕflandÕrÕlmaktadÕr. Bu yaklaúÕm, sadece harcama düzeyi üzerine odaklanarak, refah
hizmetlerinin di÷er boyutlarÕnÕ tümüyle göz ardÕ etmektedir. Ferrera açÕk bir úekilde
harcama miktarÕ yaklaúÕmÕnÕ sona erdirmekte ve sunulan refah hizmetlerinin önemli bir
boyutunu oluúturan sosyal koruma programlarÕnÕn kapsamÕna odaklanmaktadÕr. Kapsam,
tüm nüfus tek bir program tarafÕndan kapsandÕ÷Õnda evrensel, ya da toplumdaki farklÕ
gruplar farklÕ programlar tarafÕndan kapsama alÕndÕ÷Õnda mesleki olmaktadÕr. Refah
hizmetlerinin evrenselli÷i øskandinav sosyal politika anlayÕúÕnÕn temel özelli÷i oldu÷u
kadar kÕsmen øngiltere’yi de kapsamaktadÕr. Bunun aksine, KÕta AvrupasÕ ülkeleri genel
olarak meslek gruplarÕna göre sosyal koruma programlarÕnÕn parçalanmÕú yapÕsÕ ile
nitelendirilmektedir. Mesleki parçalanmÕúlÕk Ferrera’nÕn ideal-tür mesleki refah
devletinin temel özelli÷idir (Bonoli, 1997: 355).

Fransa’da karúÕlaútÕrmalÕ sosyal politika alanÕ Ferrera tarafÕndan da kullanÕlmÕú olan iki
model ile iliúkili olarak iki tür refah hizmeti üzerine odaklanmÕútÕr. Bunlar Beveridge ve
Bismark sosyal koruma modelleridir. Bu iki model biri ya da di÷eri için tipik olan
özellikler bakÕmÕndan tanÕmlanmaktadÕr. Bismark modeli sosyal politikalar sosyal sigorta
sistemine dayanmaktadÕr; iúçiler için kazançla iliúkili yardÕmlar sa÷lamaktadÕr;
yardÕmlara hak kazanma tatminkâr bir süre prim ödeme koúuluna ba÷lÕdÕr ve finansman
temel olarak iúçi/iúveren katkÕlarÕna dayanmaktadÕr. Buna karúÕlÕk, Beveridge modeli
sosyal politika evrensel hizmet sunumu ile nitelendirilmektedir; yardÕmlara hak kazanma
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ikamet ve ihtiyaç (ya da sadece ikamet) koúularÕna ba÷lÕdÕr; yardÕmlar genellikle eúit
miktardadÕr ve genel vergiler yoluyla finansman sa÷lanmaktadÕr. Bismark modeli sosyal
politika iúçilere gelir sa÷lama ile ilgilidir, oysa Beveridge modeli sosyal politika
yoksullu÷un önlenmesini hedeflemektedir. Tablo 1, úimdiye kadar tartÕúÕlan Bismark ve
Beveridge tarzÕ sosyal politikanÕn temel özelliklerinin bir özetini sunmaktadÕr (Bonoli,
1997: 356-357).

(ix). Korpi ve Palme’nin modeli (1998). Korpi ve Palme’nin geliútirdikleri tipoloji refah
devletlerinin kurumsal özelliklerine dayanmaktadÕr. Onlar bir taraftan refah devletinin
kurumsal biçimlerini etkileyen nedensel unsurlarÕ araútÕrmakta iken, di÷er taraftan bir
toplumdaki yoksulluk ve eúitsizli÷in derecesi kadar kimliklerin, tercihlerin ve
menfaatlerin úekillenmesindeki kurumsal etkileri incelemeye çalÕúmaktadÕrlar. Kurumsal
yapÕlarÕn çÕkar gruplarÕ arasÕndaki rol çatÕúmalarÕnÕ yansÕtabilece÷ini ileri sürmektedirler.
SÕnÕflandÕrmalarÕna temel olarak, Korpi ve Palme refah devletinin merkezinde oldu÷unu
düúündükleri emekli aylÕklarÕ ve hastalÕk nakit yardÕmlarÕ gibi iki sosyal programÕn
kurumsal yapÕlarÕnÕ almaktadÕrlar. Bu programlarÕn kurumsal yapÕlarÕ üç farklÕ unsura
göre sÕnÕflandÕrÕlmaktadÕr; hak kazanma koúullarÕ, yardÕm düzeyinin belirlenmesi ilkesi
(sosyal sigortanÕn hangi ölçüde gelir kaybÕnÕ karúÕlayabildi÷i) ve sosyal sigorta
programÕnÕn yönetimi (iúveren ve iúçi temsilcilerinin programÕn yönetimine katÕlÕp
katÕlmadÕ÷Õ). VatandaúlarÕn yaúamlarÕ süresince en önemli ihtiyaçlarÕnÕ sa÷layan temel
sosyal sigorta programlarÕ refah devletinin kilit unsurunu oluúturmaktadÕr. Bu tipolojinin
ilk unsuru yardÕmlara hak kazanma koúullarÕnÕ tanÕmlamaktadÕr ve dört farklÕ ölçütü
kapsamaktadÕr. Bunlar; yardÕmlara hak kazanma koúullarÕnÕn gelir araútÕrmasÕ yoluyla
belirlenmesi ya da sosyal sigorta programÕnÕn finansmanÕna sigortalÕlar ya da iúverenler
tarafÕndan yapÕlan katkÕlara ba÷lÕ olarak belirlenmesi, belirli bir mesleki gruba ait olmasÕ
ya da vatandaúlÕk; o ülkede ikamet etme koúullarÕndan oluúmaktadÕr. økinci unsur yardÕm
düzeyinin belirlenmesi ilkesidir ve üç farklÕ úekilde belirlenmektedir. Bunlar; gelir
araútÕrmasÕna ba÷lÕ asgari yardÕmlar, herkese eúit olarak verilen yardÕmlar ve önceki
kazançlarla iliúkili olarak farklÕ seviyelerde yapÕlan yardÕmlardÕr. Üçüncü unsur ise sosyal
sigorta programÕnÕn yönetim úeklini belirtmektedir. Sosyal sigorta programlarÕnÕn bu üç
unsuruna dayanarak, kurumsal yapÕnÕn beú farklÕ ideal modeli tanÕmlanmaktadÕr. Tarihsel
görünümleri BatÕ ülkelerinde ortaya çÕkan bu ideal kurumsal yapÕlar Tablo 2’de
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görüldü÷ü gibi Hedeflenen, Gönüllü Devlet Deste÷i, Korporatist, Temel Güvence,
Kapsama AlanÕ modelleri olarak nitelendirilmektedir (Korpi ve Palme, 1998: 666-667).

Hedeflenen modelde yardÕmlara hak kazanma koúullarÕnÕn gelir araútÕrmasÕna ba÷lÕ
olmasÕnÕn bir sonucu olarak, asgari miktarda ya da oldukça benzer düzeyde bulunan
yardÕmlar yoksulluk sÕnÕrÕnÕn altÕnda kalan ya da yoksul olarak tanÕmlanan kiúilere
yapÕlmaktadÕr. Gönüllü Devlet Deste÷i modeli toplumun karúÕlÕklÕ çÕkarlarÕna hizmet
etmek ve di÷er gönüllü kuruluúlarÕn üyelerini gelir kayÕplarÕna karúÕ korumalarÕna sigorta
sa÷lamak için vergi gelirlerini kullanmaktadÕr. Çünkü yardÕmlara hak kazanma üye
olunan farklÕ programlara yapÕlan gönüllü katkÕlara dayanmaktadÕr, bu programlar vasÕflÕ
iúçiler ve orta sÕnÕfa mensup bulunanlar için vasÕfsÕz iúçiler ve yoksullardan daha fazla
öneme sahip bulunmaktadÕr. Korporatist modelde programlar ekonomik olarak aktif
durumda bulunan nüfusa yöneltilmektedir. YardÕmlara hak kazanma primler ve belirli bir
meslek grubunun mensubu bulunmanÕn birleúimine dayanmaktadÕr. Temel Güvence
modelinde, yardÕmlara hak kazanma primler ya da vatandaúlÕk (ikamet) koúullarÕna
dayanmaktadÕr. Kapsama AlanÕ modeli, Bismark ve Beveridge tarzÕ düúünceleri yeni bir
model içerisinde birleútirmektedir. Bu modelde, yardÕmlara hak kazanma primler ve
vatandaúlÕk koúullarÕna dayanmaktadÕr. Evrensel programlar tüm vatandaúlarÕ
kapsamaktadÕr ve ekonomik olarak aktif durumda bulunan nüfus için kazanç ile iliúkili
yardÕmlarla birleútirilmiú bir temel güvence sa÷lamaktadÕr. Bu model özel sigortaya olan
talebi azaltmakta ve tüm vatandaúlarÕ aynÕ program içinde kapsama potansiyeline sahip
bulunmaktadÕr (Korpi ve Palme, 1998: 667-669).
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Tablo 2. Korpi ve Palme’nin ødeal Sosyal Sigorta KurumlarÕ Modeli
Model

Hak kazanma koúullarÕ

YardÕm düzeyinin
belirlenme ilkesi

ProgramÕn yönetiminde
iúçi-iúveren iúbirli÷i

Hedeflenen

KanÕtlanmÕú ihtiyaç

Asgari

Yok

Gönüllü devlet deste÷i

Üyelik, primler

Eúit miktar ya da
kazançla iliúkili

Yok

Korporatist

Mesleki kategori ve iú
gücüne katÕlÕm

Kazançla iliúkili

Var

Temel güvence

VatandaúlÕk ya da
primler

Eúit miktar

Yok

Kapsama alanÕ

VatandaúlÕk ve
iúgücüne katÕlÕm

Eúit miktar ve kazançla
iliúkili

Yok

Kaynak: Korpi ve Palme, 1998: 666.

Tablo 3’de, refah devleti modelleri Esping-Andersen tarafÕndan “Refah Kapitalizminin
Üç DünyasÕ” adlÕ eserde tanÕmlanmÕú olan model ile uyumlu bir úekilde sÕralanmÕútÕr.
Örne÷in, Bonoli’nin KÕta AvrupasÕ modeli Esping-Andersen’in Muhafazakâr modeli ile
çok fazla benzerlik taúÕmaktadÕr; her iki modelde de primler oldukça önemli bir rol
oynamaktadÕr. AynÕ úekilde, Castles ve Mitchell’in Hak Etmeyenlerin BaskÕnlÕ÷Õ (NonRight Hegemony) modeli, yüksek derecede evrensellik ve sosyal politika alanÕnda eúitlik
özelliklerinden dolayÕ Esping-Andersen’in Sosyal Demokrat modeli ile büyük ölçüde
uygunluk göstermektedir (Arts ve Gelissen, 2002: 148).
(x). Deacon’un modeli (2000). ølginç olan di÷er bir alan ise, eski Sovyetler Birli÷i’nin
geçiú halindeki refah devletleri ve özellikle de Do÷u Avrupa’da yer alan ülkelerdir.
1980’lerin sonlarÕnda, Do÷u Avrupa’nÕn komünist ülkelerinde yaúanan politik, ekonomik
ve sosyal de÷iúimler, Sovyet güdümündeki komünist rejimlerinin sonunun geldi÷inin
habercisiydi. Esping-Andersen’in 1990’da yaptÕ÷Õ sÕnÕflandÕrma, do÷al olarak Do÷u
Avrupa’da oluúan yeni demokrasileri kapsamamÕútÕr. Bu yüzden, birçok araútÕrmacÕ,
Esping-Andersen’in sÕnÕflandÕrmasÕnÕ, Do÷u Avrupa’nÕn mevcut durumuna uygulamaya
çalÕúmÕútÕr. Böylece, yeni bir rejim olarak “Do÷u Avrupa Refah Rejimleri” ’inden söz
edilmeye baúlanmÕútÕr (Standing, 1996: 225; Fajth, 1999: 416; Deacon, 2000; 147;
Cerami, 2006: 3; Özdemir, 2007: 152).
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Deacon’a göre, komünist sosyal politikalar büyük ölçüde sübvanse edilen gÕda maddeleri
ve konut yardÕmlarÕ, tam istihdam, göreceli olarak yüksek iúçi ücretleri ve sa÷lÕk, e÷itim
ve kültürel hizmetlerin ucuz ya da ücretsiz olarak sunulmasÕ ile nitelendirilmektedir
(Deacon, 2000: 147). Benzer úekilde, Fajth Do÷u Avrupa ülkelerinde sosyal güvenli÷in
üç büyük dayanak noktasÕnÕn oldu÷unu ileri sürmektedir. Bunlar; yaúlÕlÕk aylÕklarÕ,
sa÷lÕkla ilgili transferler ve aile ödenekleridir. Bu programlar di÷er iki büyük sistem
tarafÕndan desteklenmektedir; iúçiler tarafÕndan ödenen sosyal sigorta primleri (employee
benefits) ve tüketici sübvansiyonlarÕ (consumer subsidies) (Fajth, 1999: 418).

Bu rejim grubunda bulunan ülkelerin sa÷lÕk sistemi ise Sovyetler Birli÷i da÷Õlmadan önce
Orta ve Do÷u Avrupa’daki komünist ülkelerde uygulanan ve ismini dünyada ilk sa÷lÕk
bakanÕ olan Dr. N.A. Semashko’dan alan Semashko sistemidir. Bu ülkelerin sa÷lÕk
sistemleri devlet bütçesinden finanse edilmekteydi ve merkezi bir yapÕya sahip
bulunmaktaydÕ. Tüm sa÷lÕk kurumlarÕ devlete aitti ve hizmet sa÷layÕcÕlar da devlet
çalÕúanlarÕydÕ. Çeúitli uzmanlarÕn çalÕútÕ÷Õ bir halk poliklinikleri sistemi bulunmaktaydÕ.
AçÕk bir temel sa÷lÕk hizmetleri sistemi bulunmamaktaydÕ, aksine, paralel sistemler vardÕ.
Nüfusun belirli bir bölümü için, örne÷in devlet memurlarÕna yönelik olarak ayrÕ bir sistem
uygulanÕyordu. AslÕnda yapÕsÕ, Ulusal Sa÷lÕk Hizmeti sistemlerine benziyordu: Sistem,
merkezi devlet bütçesi, yerel hükümetlerin bütçesi ile poliklinik ve hastanelerin
bütçesinde toplanan vergilerle finanse edilmekteydi (YÕldÕrÕm ve YÕldÕrÕm, 2011a: 388;
Groenewegen, 2011: 128).

Semashko modeli komünist sa÷lÕk hizmetleri sektörünün temelini oluúturmaktaydÕ. Bu,
sa÷lÕk hizmetlerinin planlanmasÕnÕn yüksek derecede merkezileúmiú oldu÷u bir sistemdi,
hizmetlerin yerine getirilmesi ve düzenlenmesi ile ilgili kararlar yerel ihtiyaçlarÕn sÕnÕrlÕ
ya da oldukça düúük düzeyde dikkate alÕndÕ÷Õ ulusal düzeyde alÕnmaktaydÕ. Tüm
vatandaúlar anayasal sa÷lÕk hakkÕna sahipti, fakat BatÕ standartlarÕ ile karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda
bu hak oldukça geri kalmÕú durumda bulunmaktaydÕ (Cerami, 2006: 4). Sa÷lÕk hizmetleri
ücretsiz olarak sunulmaktaydÕ, fakat verimsiz bulunmaktaydÕ ve sa÷lÕk hizmetlerinde
koruyucu yaklaúÕm geliúmemiúti; ölüm ve hastalÕk oranlarÕ yüksek oranlarda
bulunmaktaydÕ (Deacon, 2000: 147).
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Sovyet Blo÷unun da÷ÕlmasÕ ile birlikte Semashko sa÷lÕk sistemi modeli de çökmüútür
YÕldÕrÕm ve YÕldÕrÕm, 2011a: 389). Orta ve Do÷u Avrupa ülkelerinde yaúanan dönüúüm
sonrasÕnda sa÷lÕk sistemlerindeki e÷ilimler ise de÷iúmektedir. Bu geliúmelerden en
önemlisi vergi temelli sistemlerden sosyal sigorta sistemine geçilmesidir (Groenewegen,
2011: 129-130). Sosyal sigorta sistemi iúçilerden alÕnan primlerle finanse edildi÷i için
devlet bütçesinin durumunu kötüleútirmemektedir. 1989 sonrasÕnda sa÷lÕk alanÕnda
yapÕlan

reformlarla

sa÷lÕk

hizmetlerinde

devletin

sorumlulu÷undan

kiúilerin

sorumlulu÷una do÷ru bir yönelim hedeflenmektedir. ReformlarÕn di÷er önemli özellikleri
ise doktorlarÕ ve hastaneleri serbestçe seçebilme olana÷Õ, sa÷lÕk hizmetlerinin
yönetiminde merkezi yönetimden yerel yönetimlere do÷ru yetki devri, rekabetçi ve piyasa
odaklÕ ilaç, tÕbbi cihaz ve sigorta sistemlerinin uygulamaya baúlanmasÕ olarak ifade
edilmektedir. Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Litvanya, Polonya,
Romanya, Slovakya ve Slovenya’da (Letonya’da sa÷lÕk hizmetleri vergilerle finanse
edilmektedir) sa÷lÕk hizmetleri sosyal sigorta primleri olarak yapÕlan ödemelerle finanse
edilmektedir, fakat bu durum devletin vatandaúlarÕ için asgari düzeyde koruma sa÷lama
görevini tümüyle terk etti÷i anlamÕna gelmemektedir. 1989 sonrasÕnda kurulan tüm Orta
ve Do÷u Avrupa ülkelerinin anayasalarÕ sa÷lÕk hizmetlerine eúit eriúim hakkÕnÕ ve sosyal
güvencesi bulunmayan vatandaúlarÕn devlet tarafÕndan sigortalÕ yapÕlmasÕ gerekti÷ini
yeniden do÷rulamaktadÕr (Cerami, 2006: 6-7).

(xi). Ian Gough’un modeli (2001). Refah devleti ile ilgili olarak yapÕlan karúÕlaútÕrmalÕ
çalÕúmalar ve refah devletlerini sÕnÕflandÕrma çabalarÕ, úimdiye kadar daha çok Avrupa
ülkelerine odaklanmÕútÕr. Ancak, bu ülkelerin dÕúÕnda da Asya Refah Rejimleri (Asian
Welfare Regimes) konusunda, Ian Gough tarafÕndan yapÕlan çalÕúmalar bulunmaktadÕr
(Gough, 2001: 163-189; Özdemir, 2007: 153).

Ian Gough, Do÷u Asya refah rejimleri olarak Endonezya, Kore, Malezya, Filipinler ve
Tayland da yaúanan geliúmeleri incelemektedir. Bu ülkelerin birlikte ele alÕnmasÕnÕn iki
temel sebebi bulunmaktadÕr. Birinci sebep, bu ülkelerin tümünün Do÷u Asya mucizesinin
katÕlÕmcÕlarÕ olmalarÕ ve ekonomik açÕklÕk ve piyasa dostu politikalardan yarar
sa÷ladÕklarÕnÕn iddia edilmesidir. økinci sebep ise, bu ülkelerin tümünün 1997-1999 yÕllarÕ
arasÕnda yaúanan Asya finansal krizinin belli baúlÕ ma÷durlarÕ olmalarÕdÕr. Benzer
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özellikler taúÕmalarÕna ra÷men, bu beú ülke, kalkÕnma düzeylerini de kapsayacak biçimde
birçok açÕdan farklÕlÕklar da göstermektedir. Kore üst gelir grubunda yer alan bir ülkedir
ve aynÕ zamanda OECD üyesidir. Kore’nin kiúi baúÕna düúen geliri, ikinci en zengin ülke
olan Malezya’nÕn kiúi baúÕna düúen gelirinin iki katÕdÕr. Malezya’nÕn kiúi baúÕna düúen
geliri ise, yaklaúÕk olarak Tayland’Õn kiúi baúÕna düúen gelirinin iki katÕdÕr. Tayland’Õn
kiúi baúÕna düúen geliri de Filipinler ve Endonezya’nÕn kiúi baúÕna düúen gelirinin yaklaúÕk
iki katÕdÕr (Gough, 2001: 170).

Orta gelir grubunda yer alan di÷er ülkeler ile karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda Do÷u Asya ülkelerindeki
sa÷lÕk harcamalarÕnÕn düzeyi daha düúüktür. Kamu sa÷lÕk harcamalarÕ da oldukça düúük
düzeyde kalmaktadÕr, Endonezya’da GSYøH’ nin %0,7’si ve Kore de %2,3’ü arasÕnda
de÷iúmektedir. Sa÷lÕkla ilgili tüm girdiler (doktorlar, hemúireler, hastane yataklarÕ) dünya
ölçe÷inde oldukça eksik kalmaktadÕr. Ülkelerin tümü, temel ve önleyici sa÷lÕk
hizmetlerine makul düzeyde bir eriúim olana÷Õ sunmakta iken, Kore ve Malezya bu
açÕdan en önde olan ülkeler olarak göze çarpmaktadÕr. Güneydo÷u Asya’da kamu sa÷lÕk
hizmetlerinin yaygÕn bir úekilde ulaúÕlabilirli÷i hasta insanlarÕnÕn ço÷unun sa÷lÕk
hizmetlerine eriúebildi÷inin ileri sürülmesine yol açmÕútÕr. Bunun ötesinde, önemli
derecede eúitsizlikler bulunmaktadÕr. Tüm ülkelerde, devlet memurlarÕ sigorta ve hizmet
sunumunda kendi üstün sistemlerine sahiptir, özel hizmet sunumu finansal kriz tarafÕndan
sekteye u÷ratÕlana kadar artÕú göstermiútir, kamu hastanelerini özelleútirmek ya da temel
hizmetlerden çekilmek için farklÕ önlemlere baúvurulmuútur. Zenginler yurt dÕúÕnda
Singapur, Hong Kong ve Avustralya gibi bölgesel merkezlerde tedavi olabilme
seçeneklerine de sahiptir (Gough, 2001: 171-172).

Ulusal Sa÷lÕk Hizmetleri sistemine daha yakÕn olan Malezya’nÕn dÕúÕndaki tüm ülkeler,
kamu sa÷lÕk sigortasÕnÕn bazÕ úekillerine sahip bulunmaktadÕr. Malezya, øúçi øhtiyat
SandÕ÷ÕnÕn içinde yer alan kiúisel medikal hesaplarÕn yanÕnda, øngiliz modeline daha
yakÕn bir Ulusal Sa÷lÕk Hizmetleri sistemine sahiptir (Gough, 2001: 172).

Refah devletlerini sÕnÕflandÕrmak için, farklÕ göstergeler kullanÕldÕ÷Õnda dahi, bazÕ
ülkelerin belirli ideal modellere yakÕn standart örnekler olarak belirdi÷i görülmektedir.
ABD, herkesin sÕnÕflandÕrmasÕna göre, en iyi úekilde Liberal (Protestan, Anglo-Sakson
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ya da Temel Güvence) refah devletinin bir örne÷i olarak ifade edilmektedir. Almanya
Bismark/KÕta AvrupasÕ/Muhafazakâr ideal modele yaklaúmakta ve øsveç SosyalDemokrat (øskandinav/Nordic) ideal modele yaklaúmaktadÕr (Arts ve Gelissen, 2002:
148).

Tablo 3. Refah Devletleri Tipolojilerinin De÷erlendirilmesi
Kaynak
Eser

Refah Devleti Modelleri ve Temel Özellikler

Göstergeler ve
Boyutlar

Titmuss
(1974)

1. KalÕntÕ: Devlet, piyasa ve aile yetersiz kaldÕ÷Õnda, geçici olarak refah hizmeti
sunmaktadÕr.

Devlet yardÕmÕ,
Piyasa,

2. Endüstriyel BaúarÕ-Performans: Sosyal ihtiyaçlarÕn karúÕlanmasÕnda sosyal refah
kuruluúlarÕna görev vermektedir.

EspingAndersen
(1990)

Aile,

3. Kurumsal Yeniden Bölüúümcü: øhtiyaçlarÕna göre vatandaúlara evrensel hizmetler
sunmaktadÕr.

Sosyal ihtiyaçlar.

1. Liberal: Düúük dekomüdifikasyon düzeyi; piyasa- refah düzeyinin farklÕlaútÕrÕlmasÕ

Dekomüdifikasyon,

2. Muhafazakâr: Orta dekomüdifikasyon düzeyi; sosyal yardÕmlar önceki katkÕlara ve
statüye ba÷lÕdÕr.

Tabakalaúma.

3. Sosyal Demokrat: Yüksek dekomüdifikasyon düzeyi; evrensel yardÕmlar ve yüksek
düzeyde yardÕmlarÕn eúitli÷i.
Leibfried
(1992)

1. Anglo-Sakson (KalÕntÕ): Gelir transferleri hakkÕ; refah devleti telafi mekanizmasÕ olarak
son baúvuru yeri ve katÕ bir úekilde çalÕúmaya zorlamaktadÕr.

Yoksulluk,
Sosyal sigorta ve

2. Bismark (Kurumsal): Sosyal güvenlik hakkÕ; refah devleti telafi mekanizmasÕ olarak ilk
baúvuru yeri ve iúveren olarak son baúvuru yeridir.

Yoksulluk
politikasÕ.

3. øskandinav (Modern): Herkes için çalÕúma hakkÕ; evrensellik; refah devleti iúveren
olarak ilk baúvuru mekanizmasÕ ve telafi mekanizmasÕ olarak son baúvuru yeridir.
4. Latin Kuúa÷Õ (Tam Geliúmemiú): ÇalÕúma hakkÕ ve refah listesi; yarÕ kurumsallaúmÕú
vaatler devleti.
Castles
ve
Mitchell
(1993)

1. Liberal: Düúük sosyal harcama düzeyi ve sosyal politika alanÕnda eúitlik sa÷layÕcÕ hiçbir
aracÕn kabul edilmemesi.
2. Muhafazakâr: Yüksek sosyal harcama düzeyi, fakat sosyal politika alanÕnda eúitlik
sa÷layÕcÕ araçlarÕn çok düúük düzeyde kabul edilmesi.

Refah harcamalarÕ,
Sosyal yardÕmlarÕn
eúitli÷i,
Vergiler.

3. Hak Etmeyenlerin BaskÕnlÕ÷Õ (Non-Right Hegemony): Yüksek sosyal harcama düzeyi ve
sosyal politika alanÕnda eúitlik sa÷layÕcÕ araçlarÕn yüksek derecede kullanÕlmasÕ.
4. Radikal: Vergi öncesi ve transferler öncesindeki gelirde eúitli÷in sa÷lanmasÕ (sosyal
politika alanÕnda eúitlik sa÷layÕcÕ araçlarÕn kabul edilmesi), fakat düúük sosyal harcama
düzeyi.
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Kaynak
Eser

Refah Devleti Modelleri ve Temel Özellikler

Göstergeler ve
Boyutlar

Siaroff
(1994)

1.Protestan Liberal: En düúük aile refahÕ, iúgücü piyasasÕnda göreceli olarak eúitlikçi bir
cinsiyet konumu; aile yardÕmlarÕ anneye ödenmekte, fakat oldukça yetersiz düzeyde
bulunmaktadÕr.

Aile refahÕ
yönelimi,

2. øleri Hristiyan-Demokrat: KadÕnlarÕn çalÕúma yaúamÕna girmeleri için teúvik edici
unsurlarÕn bulunmayÕúÕ, fakat evde durmalarÕ için güçlü teúviklerin varlÕ÷Õ.
3. Protestan Sosyal-Demokrat: KadÕnlar için iú ve refah arasÕnda seçim hakkÕ, aile
yardÕmlarÕ yüksek düzeydedir ve her zaman anneye ödenmektedir; ProtestanlÕ÷Õn önemi
vurgulanmaktadÕr.

KadÕnÕn çalÕúma
isteklili÷i,
Aile yardÕmlarÕnÕn
kadÕnlara ödenecek
kadar
geniúletilmesi.

4. Geç KadÕn Hareketlili÷i: ProtestanlÕ÷Õn bulunmayÕúÕ; aile yardÕmlarÕ daima babaya
ödenmektedir; evrensel olarak kadÕnÕn oy kullanma hakkÕ oldukça yenidir.
Ferrera
(1996)

1. Anglo-Sakson: Oldukça yüksek refah devleti kapsamÕ; servet testine ba÷lÕ sosyal yardÕm,
karma finansman sistemi; tamamen kamu yönetimi tarafÕndan idare edilen yüksek derecede
bütünleúmiú örgütsel çerçeve.
2. Bismark: øúteki konum (ve/veya aile, devlet) arasÕnda güçlü bir ba÷ ve sosyal yetkilendirme
(social entitlements); gelir ile orantÕlÕ yardÕmlar; katkÕlar yoluyla finansman; oldukça önemli
sosyal yardÕm ödenekleri; sigorta programlarÕ esas olarak sendikalar ve iúveren örgütleri
tarafÕndan yönetilmektedir.
3. øskandinav: Bir vatandaúlÕk hakkÕ olarak sosyal koruma; evrensel kapsam; çeúitli sosyal
riskler için oldukça cömert maktu yardÕmlar; esas olarak vergi gelirleri yoluyla finansman;
güçlü örgütsel bütünleúme.
4. Güney: øúteki konum ile ba÷lantÕlÕ parçalanmÕú gelir garantisi sistemi; asgari sosyal koruma
a÷Õ kesin olarak belirlenmemiú cömert sosyal yardÕmlar; bir vatandaúlÕk hakkÕ olarak sa÷lÕk
hizmetleri; nakit yardÕm ödemelerinde ve finansmanda çok taraflÕlÕk (particularism); primler
ve vergi gelirleri yoluyla finansman.

Bonoli
(1997)

Hak kazanma
kurallarÕ
(uygunluk),
YardÕmlarÕn
formülleútirilmesi,
Finansal
düzenlemeler,
Örgütsel-yönetimsel
düzenlemeler.

1. øngiliz: Primler vasÕtasÕ ile finanse edilen düúük oranlÕ sosyal harcama düzeyi (Beveridge);
GSYøH’ in yüzdesi olarak düúük sosyal harcama düzeyi.

Bismark ve
Beveridge modeli,

2. KÕta AvrupasÕ: Primler vasÕtasÕ ile finanse edilen yüksek oranlÕ sosyal harcama düzeyi
(Bismark); GSYøH’ in yüzdesi olarak yüksek sosyal harcama düzeyi.

Refah devleti
harcamalarÕnÕn
miktarÕ.

3. Nordic5: Primler vasÕtasÕ ile finanse edilen düúük oranlÕ sosyal harcama düzeyi
(Beveridge); GSYøH’in yüzdesi olarak yüksek sosyal harcama düzeyi.
4. Güney: Primler vasÕtasÕ ile finanse edilen yüksek oranlÕ sosyal harcama düzeyi (Bismark);
GSYøH’ in yüzdesi olarak düúük sosyal harcama düzeyi.


5
øskandinav (ya da daha belirgin olarak Nordic) refah devletleri çok sayÕda ortak özellik taúÕmaktadÕr, bu
nedenle Esping-Andersen, Leibfried, Castles, Ferrera, Kuhnle ve Alestalo gibi araútÕrmacÕlar bu kavramlarÕ
tek bir refah rejimi kategorisi olarak ele alma e÷ilimindedirler. øskandinavya daha do÷ru olarak Danimarka,
Norveç ve øsveç’i ifade etmek için kullanÕlmakta iken, Nordic ülkeleri Finlandiya ve øzlanda’yÕ da
kapsamaktadÕr (Kuhnle, 2001: 110-119).
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Kaynak
Eser

Refah Devleti Modelleri ve Temel Özellikler

Göstergeler ve
Boyutlar

Korpi ve
Palme
(1998)

1. Temel Güvence: YardÕmlara hak kazanma vatandaúlÕk ya da prim ödemeye
dayanmaktadÕr; eúit miktarda yardÕm ilkesi uygulanmaktadÕr.

Hak kazanma
koúullarÕ, YardÕm
ilkesi,

2.Korporatist: YardÕmlara hak kazanma mesleki kategori ve iúgücüne katÕlÕm koúullarÕna
dayanmaktadÕr; kazanç ile iliúkili yardÕm ilkesi kullanÕlmaktadÕr.
3.KapsayÕcÕ (Encompassing): YardÕmlara hak kazanma vatandaúlÕk ve iúgücüne katÕlÕm
koúullarÕna dayanmaktadÕr; eúit miktarda yardÕm ve kazanç ile iliúkili yardÕm ilkeleri
kullanÕlmaktadÕr.

Sosyal sigorta
programÕnÕn
yönetimi.

4.Hedeflenen (Targeted): YardÕmlara hak kazanma kanÕtlanmÕú ihtiyaç koúuluna
dayanmaktadÕr; asgari yardÕm ilkesi kullanÕlmaktadÕr.
5.Gönüllü Devlet Destekli: YardÕmlara hak kazanma üyelik ya da prim ödeme koúullarÕna
dayanmaktadÕr; eúit miktarda yardÕm ve kazançla iliúkili yardÕm ilkeleri uygulanmaktadÕr.
Deacon
(2000)

Do÷u Avrupa Refah Devletleri:

YaúlÕlÕk aylÕklarÕ,

Devlet tarafÕndan sübvanse edilen temel gÕda maddeleri ve konut yardÕmlarÕ.

Sa÷lÕkla
transferler,

ilgili

Tam istihdam ve göreceli olarak yüksek iúçi ücretleri.
Aile ödenekleri.
Sa÷lÕk, E÷itim ve Kültürel hizmetlerin ucuz ya da ücretsiz olarak sunulmasÕ.
Gough
(2001)

Kamu sa÷lÕk sigortasÕ
ve ulusal sa÷lÕk
hizmetleri sistemi.

Asya Refah Rejimleri:
Düúük sa÷lÕk harcamalarÕ düzeyi.
Kamu sa÷lÕk hizmetlerinin yaygÕn úekilde ulaúÕlabilirli÷i.
Devlet memurlarÕnÕn sigorta ve hizmet sunumunda kendi özel sistemlerine sahip bulunmasÕ.

Kaynak: Abrahamson, 1999: 396; Deacon, 2000: 147; Gough, 2001: 170-172; Arts ve Gelissen, 2002:
143-144; Bambra, 2007: 4-5’ den derlenerek hazÕrlanmÕútÕr.

1.1.4. Refah rejimlerine göre sa÷lÕk sistemlerinin sÕnÕflandÕrÕlmasÕ
Sa÷lÕk politikalarÕ karúÕlaútÕrmalÕ olarak incelenirken sa÷lÕk hizmetlerinin kurumsal
yapÕsÕnÕn yansÕtÕlmasÕna yardÕmcÕ olmak ve farklÕ ülkelerin sa÷lÕk politikalarÕnÕn
açÕklanmasÕna

katkÕ

sa÷lamak

için

genellikle

sa÷lÕk

sistemleri

tipolojileri

kullanÕlmaktadÕr. Sa÷lÕk sistemleri tipolojileri, sa÷lÕk sistemini sa÷lÕk hizmetlerinin
finansmanÕndaki
düzenlenmesindeki

farklÕlÕklara
farklÕlÕklara

dayanan
iliúkin

ve
bir

sa÷lÕk
ideal

hizmetleri

makro-kurumsal

sunumunun
özelliklerin

düzenlenmesi olarak tanÕmlanmaktadÕr. Bu nedenle sa÷lÕk hizmetlerinin kamu kesimi
tarafÕndan finanse edilmesi sa÷lÕk hizmetlerine kamu kesiminin katÕlÕm derecesinin
belirleyici özelli÷i olarak görülmektedir (Burau ve Blank, 2006: 64-65). Tipoloji
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oluúturma konusunda en bilinen katkÕ Esping-Andersen (1990, 1999) tarafÕndan
yapÕlmÕútÕr.

Esping-Andersen’in

tipolojisinin

geliútirilmesinde

sadece

hastalÕk

yardÕmlarÕnÕn kullanÕlmÕú olmasÕ, sa÷lÕk sistemlerinin merkezi hizmet özelli÷ini göz ardÕ
etti÷i için özellikle sa÷lÕk bilimciler tarafÕndan eleútirilmiútir. Sa÷lÕk sistemleri gerçekten
refah devletinin önemli bir unsurunu oluúturmaktadÕr ancak aynÕ zamanda kendi
dinamikleri tarafÕndan da úekillendirilmektedir ve bu nedenle ayrÕ bir sÕnÕflandÕrma olarak
ele alÕnmasÕ gerekmektedir. Sa÷lÕk sistemleri tipolojileri onun üç refah rejiminden baúka
bir yöne do÷ru evrim geçirmiú olsa bile, Esping-Andersen (1990) tarafÕndan önerilen
kavramlar, özellikle refah karmasÕ (welfare mix) düúüncesi, sa÷lÕk sistemi modellerinin
geliútirilmesinde önemli bir rol oynamaktadÕr. Sa÷lÕk sistemlerini sÕnÕflandÕrma
çalÕúmalarÕndan ilki OECD (1987) tarafÕndan geliútirilmiútir ve sistemler arasÕnda üç
boyutlu bir ayrÕm yapmÕútÕr: (i) Evrensel (Beveridge) modeli; (ii) Sosyal Sigorta
(Bismark) modeli ve (iii) Özel Sigorta (Liberal Sa÷lÕk) modeli. Bu unsurlara dayanÕlarak,
üç sa÷lÕk sistemi modeli geliútirilmiútir (Reibling, 2010: 6).

Tablo 4. Sa÷lÕk Sistemi Tipolojilerinin Kuramsal BoyutlarÕ
Boyutlar

OECD (1987)

Moran (2000)

Bambra (2005)

Finansman

Hizmete hak kazanmanÕn

Maliyet kontrolünün

Özel sa÷lÕk

kayna÷Õ

derecesi

harcamalarÕnÕn yüzdesi

Kamu-özel mülkiyet

Doktorlar ve hastaneler

Özel hastane yataklarÕ

Hizmet sunumu

üzerinde devlet kontrolü
Teknoloji

---------------

Devlet kontrolü

------------------

Eriúim

Sigorta kapsamÕ

Sigorta kapsamÕ

Sigorta kapsamÕ

Kaynak: Reibling, 2010: 7.

Sa÷lÕk sistemlerini sÕnÕflandÕrma çalÕúmalarÕndan ikincisi Moran (1999, 2000) tarafÕndan
sa÷lÕk hizmeti devletleri tipolojisi ile yapÕlmÕútÕr. Moran’Õn sa÷lÕk hizmeti devletleri
kavramÕ üç yönetim alanÕndan oluúmaktadÕr. Bunlar; tüketim, hizmet sunumu ve teknoloji
alanlarÕdÕr (Moran, 2000: 147; Lamping and Steffen, 2009: 1362).
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Moran‘Õn kavramsal hale getirdi÷i sa÷lÕk hizmeti devletleri kavramÕna göre sa÷lÕk hizmeti
devletleri üç farklÕ yüze sahiptir: Sa÷lÕk hizmeti devletleri, sadece bir refah devleti
de÷ildir, aynÕ zamanda bir kapitalist sanayi devleti ve bir ço÷ulcu demokratik devlettir
(Moran, 1999: 24-50; Freeman ve Moran, 2000: 39).

Sa÷lÕk hizmeti tüketimini yöneten kurumlar, sa÷lÕk hizmeti sistemine ayrÕlacak
kaynaklara karar verme mekanizmalarÕ kadar, hastalarÕn sa÷lÕk hizmetlerine eriúim için
uygunlu÷u hakkÕnda karar vermeye de yetkilidirler. Hizmet sunumunu yöneten kurumlar
hastanelerin ve doktorlarÕn kontrol edilmesi ile ilgilenmektedirler. Son olarak, üretimi
yöneten kurumlar tÕbbi yeniliklerin düzenlenmesi mekanizmalarÕndan sorumlu
bulunmaktadÕr (Moran, 1999: 48-50; Moran, 2000: 139).

Sa÷lÕk sistemleri tipolojilerinden sonuncusu Bambra (2005a) tarafÕndan EspingAndersen’in (1990) dekomüdifikasyon kavramÕnÕn sa÷lÕk hizmetleri alanÕna uygulanmasÕ
yoluyla geliútirilmiútir. Dekomüdifikasyon kavramÕ bireylerin ve ailelerin iúgücü
piyasasÕndaki performanslarÕna bakÕlmaksÕzÕn normal ve sosyal olarak kabul edilebilir bir
yaúam standardÕnÕ sürdürebilmelerini sa÷layacak kadar geniúletilmiútir. Refah devleti
eme÷i piyasanÕn dÕúÕna çÕkarmÕútÕr çünkü belirli hizmetlerin ve belirli bir yaúam
standardÕnÕn sunulmasÕ bir vatandaúlÕk hakkÕ haline gelmiútir. Dekomüdifikasyon
kavramÕ sa÷lÕk hizmetlerinin sunumunu da kapsayacak úekilde geniúletilebilir. Sa÷lÕ÷Õn
dekomüdifikasyonu bireylerin sa÷lÕk hizmetlerine eriúimlerinin iúgücü piyasasÕndaki
konumlarÕna ba÷lÕ olmasÕ ve bir ülkenin sa÷lÕk hizmeti sunumunun piyasadan ba÷ÕmsÕz
olmasÕ anlamÕna gelmektedir (Bambra, 2005a: 33).
Sa÷lÕk Dekomüdifikasyon øndeksi 18 ülkeyi kapsamaktadÕr: Bu ülkeler; Avustralya,
Avusturya, Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, ørlanda, øtalya,
Japonya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, øsveç, øsviçre, øngiltere ve ABD’dir.
Sa÷lÕk Dekomüdifikasyon øndeksinde kullanÕlan veriler sa÷lÕk hizmeti sunumunun
kamu/özel karÕúÕmÕna, kamu hizmet sunumunun eriúim kolaylÕ÷Õna ve sa÷lÕk sistemi
tarafÕndan sunulan hizmetlerin kapsamÕna odaklanmaktadÕr (Bambra, 2005a: 33).

36


Bambra, Sa÷lÕk Dekomüdifikasyon øndeksi için aúa÷Õda belirtilen ampirik göstergeleri
kullanmaktadÕr:
(i) Özel sa÷lÕk harcamalarÕ (GSYøH’nin yüzdesi olarak),
(ii) Özel hastanelerin yatak sayÕsÕnÕn tüm ülkedeki yatak sayÕsÕna oranÕ,
(iii) Kamu sa÷lÕk sistemi tarafÕndan kapsanan nüfusun yüzdesi (Bambra, 2005a:
34).

Kamu finansmanÕnÕn ve hizmet sunumunun oranÕnÕn yüksek fakat nüfusun sadece küçük
bir bölümüne hizmetlere eriúim olana÷Õ sa÷layan bir sa÷lÕk sistemi piyasadan
ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õn yüksek derecede oldu÷u bir sistem olarak kabul edilmemektedir (Bambra,
2005b: 207).

Tablo 4, sa÷lÕk sistemi modellerini geliútirmek için bu üç yazar tarafÕndan kullanÕlan
göstergeleri özetlemektedir. Kesin tanÕmlarÕ farklÕlÕk göstermekle birlikte, bu üç
tipolojinin tamamÕ kamu ve özel sektörü finansman ve hizmet sunumu açÕlarÕndan
sÕnÕflandÕrma ölçütü olarak kullanmaktadÕr. Moran, bunlarÕn dÕúÕnda sa÷lÕk teknolojisine
devlet kontrolünü eklemiútir. Benzer bir úekilde, üç tipolojinin tümü ikinci bir boyut
olarak kapsama seviyesini ya da sistemin evrenselli÷ini vurgulamaktadÕr (Moran, 2000:
139; Reibling, 2010: 7).
1.2. Sa÷lÕk Hizmetlerine øliúkin Teorik Çerçeve
Sa÷lÕklÕ bir kiúi, bedensel ve ruhsal faaliyetlerini engelleyecek úekilde organik veya
fonksiyonel bozukluklarÕ olmayan kiúi olarak kabul edilmektedir. Buradan yola çÕkÕlarak
sa÷lÕk, yaúanan çevreye organizmanÕn uyumudur, ruhsal ve sosyal açÕdan iyi olma halidir
denilmektedir. Sa÷lÕk yalnÕzca hastalÕk ve sakatlÕk durumunun bulunmayÕúÕ olarak de÷il,
bedensel, ruhsal ve sosyal açÕlardan tam bir iyilik hali olarak ifade edilmektedir. Sa÷lÕk
hakkÕnÕn uygulanabilmesi sa÷lÕk hizmetleri yoluyla gerçekleúmektedir. Sa÷lÕk hakkÕ
soyut, sa÷lÕk hizmetleri ise somut bir kavramdÕr. Sa÷lÕk hizmetleri, hasta, doktor ve sa÷lÕk
kuruluúu arasÕndaki üçlü iliúki yoluyla gerçekleúmektedir.
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1.2.1. Sa÷lÕk hizmetlerinin tanÕmÕ
Sa÷lÕk hizmetleri en basit úekilde bireylerin fiziksel ve ruhsal sa÷lÕ÷ÕnÕn korunmasÕ ve
iyileútirilmesine yönelik hizmetler olarak tanÕmlanabilir. Sa÷lÕk hizmetleri genel olarak
úu

úekilde

tanÕmlanmaktadÕr:

“Kiúilerin

ve

toplumlarÕn

sa÷lÕ÷ÕnÕ

korumak,

hastalandÕklarÕnda tedavilerini yapmak, tam olarak iyileúemeyip sakat kalanlarÕn
baúkalarÕna ba÷ÕmlÕ olmadan yaúayabilmelerini sa÷lamak ve toplumun sa÷lÕk düzeyini
yükseltmek için yapÕlan planlÕ çalÕúmalarÕn tümüdür” (Oral, 2002: 37; Serin, 2004: 6-7;
Akdur, 2006: 12). Türkiye’de ise sa÷lÕk hizmetleri tanÕmlanÕrken genel olarak 224 sayÕlÕ
Sa÷lÕk Hizmetlerinin Sosyalleútirilmesi HakkÕndaki Kanunun 2. maddesindeki tanÕm
kullanÕlmaktadÕr. Bu tanÕma göre; “sa÷lÕk hizmetleri, insan sa÷lÕ÷Õna zarar veren çeúitli
faktörlerin yok edilmesi ve toplumun bu faktörlerin tesirinden korunmasÕ, hastalarÕn
tedavi edilmesi, bedeni ve ruhi kabiliyet ve melekeleri azalmÕú olanlarÕn iúe alÕútÕrÕlmasÕ
için yapÕlan tÕbbi faaliyetlerdir” (m.2/ III). Bu tanÕmlardan da anlaúÕldÕ÷Õ gibi, sa÷lÕk
hizmetlerinin amaçlarÕ; kiúilerin hasta olmamalarÕnÕ sa÷lamak, korumaya ra÷men hasta
olanlarÕn tedavisini yapmak ve sakatlarÕn kendi kendilerine yeter úekilde yaúamalarÕnÕ
sa÷lamaktÕr.

Temel Sa÷lÕk Hizmetleri (TSH) kavramÕ ise, ilk kez 1978 yÕlÕnda Dünya Sa÷lÕk Örgütü
(WHO) ile Birleúmiú Milletler Çocuklara YardÕm Fonu (UNICEF) tarafÕndan Alma
Ata’da (bugünkü adÕyla Almaty) düzenlenen konferansta ifade edilmiútir (Pala, 2002:
101-106; Akda÷, 2008b: 31). Konferans sonunda yayÕnlanan bildirgede TSH úu úekilde
tanÕmlanmaktadÕr: “Bir toplumdaki birey ve ailelerin geneli tarafÕndan kabul görecek
úekilde ve onlarÕn tam katÕlÕmÕ sa÷lanarak, devlet ve toplumca karúÕlanabilir bir bedel
karúÕlÕ÷Õnda verilen temel sa÷lÕk hizmetleridir”. Sa÷lÕk hizmetlerinin çekirde÷ini
oluúturan TSH toplumsal ve ekonomik kalkÕnmanÕn vazgeçilmez bir parçasÕdÕr. TSH,
ulusal sa÷lÕk hizmeti sisteminin, insanlarÕn yaúadÕ÷Õ ve çalÕútÕ÷Õ yerlerin olabildi÷ince
yakÕnÕnda ve ilk baúvuru yeri olan sa÷lÕk hizmeti zincirinin birinci halkasÕnÕ oluúturur”
(Hayran, 1998: 27).

Tüm bu koruyucu önlemlere karúÕn hastalÕ÷Õn ortaya çÕkmasÕ durumunda yapÕlacak olan,
kiúinin hastalÕ÷Õn zararlÕ etkisinden kurtulabilmesi için bütün tÕbbi olanaklarÕn
kullanÕlmasÕdÕr.
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1.2.2. Sa÷lÕk hizmetlerinin özellikleri
Sa÷lÕk hakkÕ ve yaúam hakkÕnÕn bireyin temel haklarÕ olarak kabul edilmesi ile birlikte bu
haklarÕn önemi artarak sa÷lÕk hizmetlerine yönelik olarak yo÷un bir talep ortaya
çÕkmaktadÕr. Ancak sa÷lÕk hizmetlerini di÷er hizmetlerden ayÕran bazÕ özellikler
bulunmaktadÕr. Bu özellikler ayrÕ baúlÕklar altÕnda ele alÕnacaktÕr.

1.2.2.1. Belirsizlik ve ertelenemezlik
Sa÷lÕk hizmetine olan talep hastalÕkla birlikte ortaya çÕkmaktadÕr. Kiúi ne zaman hasta
olaca÷Õna ve hastalÕ÷Õn ne kadar sürece÷ini belirleyemeyece÷i için, sa÷lÕk hizmetlerine
de, ne zaman ihtiyaç duyaca÷Õna ve bu hizmeti hangi sürede ve ne kadar kullanaca÷Õna
kendisi karar verememektedir. Sa÷lÕk hizmetlerindeki bu belirsizlik, hizmetin talep
edilmesinden, hizmetten vazgeçmeye kadar her aúamada görülmektedir. Hizmetin
zamanÕnda ve gerekti÷i miktar ve kalitede alÕnamamasÕ hastalÕ÷Õn daha da artmasÕna hatta
ölüme neden olabilmektedir (Aktan ve IúÕk, 2007: 2; Güzel vd., 2010: 666). Belirsizlik
kavramÕ sa÷lÕk hizmetlerinin her alanÕnda görülebilmektedir. Sa÷lÕk hizmetlerine konu
olabilecek olaylar tesadüfen oluúmaktadÕr. Bir kolun kÕrÕlmasÕ, apandisit ameliyatÕ,
otomobil kazasÕ ya da kalp krizi gibi olaylar bunlara örnek olarak verilebilir. Bir di÷er
olasÕlÕk olarak, kiúinin kendisini rahatsÕz hissetmesi ya da muhtemel bir hastalÕk
baúlangÕcÕ nedeniyle sa÷lÕk kurumu ve personeline baúvurmasÕ mümkün olabilmektedir.
Sa÷lÕk hizmetlerinde belirsizlik kavramÕ hasta ve hastalÕkla baúlamaktadÕr, ancak nerede
ve ne úekilde sona erece÷i belli olmamaktadÕr. Sa÷lÕk hizmeti vermekte olan kurumlar da
aynÕ ölçüde belirsizlikle karúÕ karúÕya bulunmaktadÕrlar. Benzer durumlarda doktorlar sÕk
sÕk farklÕ tedavi yöntemleri önerebilmektedirler. Bununla birlikte, doktorlarÕn önerdi÷i
tedaviler arasÕnda da büyük farklÕlÕklar görülebilmektedir. Sa÷lÕk hizmetlerinin belli
alanlarÕnda görülen belirsizlik (yeni bir ilaç gibi), di÷er alanlardaki belirsizliklerle büyük
benzerlikler taúÕmaktadÕr (yeni cerrahi tekniklerdeki geliúmeler ve verimlilik gibi) (Mutlu
ve IúÕk, 2005: 54-55; SayÕm, 2011: 26).

Sa÷lÕk di÷er mal ve hizmetler gibi alÕnÕp satÕlamaz çünkü sa÷lÕ÷a olan talep istekten de÷il,
ihtiyaçtan do÷maktadÕr. Kiúiler hasta olduklarÕ için doktora gittiklerinde genellikle
hastalÕklarÕnÕn ne oldu÷u ve tedavinin neler gerektirdi÷i konusunda bilgi sahibi
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de÷ildirler. Bu nedenle sa÷lÕk hizmetlerine olan talep önceden tahmin edilememektedir.
Hizmet alma nedeni ihtiyaç oldu÷u için iyileúmek için kiúilerin ne kadar harcama
yapmalarÕ gerekti÷ine yönelik önceden belirlenmiú bir sÕnÕrdan da söz edilememektedir.
Sa÷lÕk hizmetlerinin tüketimi düzensiz ve belirsiz bir úekilde gerçekleúmektedir. Bu
nedenle hastalarÕn sa÷lÕk hizmeti alÕrken tipik bir tüketici gibi bilinçli tercihler yapmalarÕ
beklenememektedir: Örne÷in, yo÷un a÷rÕsÕ bulunan ya da solunum güçlü÷ü çeken bir
hastadan aklÕnÕ kullanarak seçenekleri kÕyaslayÕp en do÷ru kararÕ vermesi talep edilemez
(A÷artan, 2011b: 32-33).

Baúka bir ifadeyle, sa÷lÕk hizmetlerinde ekonomik planlama yapmak hem hizmetten
yararlanacaklar için hem de hizmeti arz edenler için oldukça güçtür. Bu yüzden sa÷lÕk
hizmetlerinin ekonomik yatÕrÕm riski oldukça yüksektir (Oral, 2002: 43). Ancak, sa÷lÕk
hizmetlerinin sa÷lanmasÕ devletin de temel görevleri arasÕnda oldu÷undan, devlet sa÷lÕk
piyasasÕna müdahale etmekte, sa÷lÕk sigortalarÕ aracÕlÕ÷Õyla ya da sa÷lÕk hizmetlerinin bir
bölümünü üstlenerek bu riski azaltmaya çalÕúmaktadÕr (Turan, 2004: 9-10; Güzel vd.,
2010: 667).

1.2.2.2. Sa÷lÕk hizmetlerinin kamusal niteli÷i
Geniú anlamda kamusal mal ve hizmetler kavramÕ, öncelikle tam kamusal mallar
(savunma, adalet, güvenlik, diplomasi) olmak üzere, yarÕ kamusal mallar (e÷itim, sa÷lÕk);
bazÕ özel mallar gibi çok sayÕda mal ve hizmeti kapsamaktadÕr. Dar anlamda kamusal mal
ve hizmetler kavramÕ ise, genel bütçe ile sunulan ve finansmanÕ vergilerle sa÷lanan
hizmetleri ifade etmektedir. Sa÷lÕk hizmetleri genel olarak yarÕ kamusal mallar olarak
sÕnÕflandÕrÕlmaktadÕr. Bu tür mallar, tüketimleri sonucu topluma dÕúsal fayda sa÷larken,
hizmeti tüketen kiúiye de özel fayda sa÷lamaktadÕr. Bu grupta yer alan mal ve hizmetler
bölünebilme ve pazarlanabilme özelli÷i taúÕmaktadÕr. AyrÕca bedelini ödeyemeyenlerin
hizmetin faydasÕndan dÕúlanmasÕ da söz konusu olabilmektedir. Bu mal ve hizmetler
bölünebilme ve fiyatlandÕrÕlabilme özellikleri nedeniyle özel mala benzemekteyken,
bazen birlikte tüketim olana÷Õ vermesi ve sosyal fayda taúÕmalarÕ nedeniyle de kamusal
nitelik taúÕmaktadÕrlar (Mutlu ve IúÕk, 2005: 46-47; SayÕm, 2011: 23).
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Kiúiler, yararÕ tamamen bireysel ve özel olan sa÷lÕk hizmetleri için do÷rudan para
harcama e÷ilimindedir. Kamu yararÕna olan sa÷lÕk hizmetleri için ise herkes bir
baúkasÕnÕn para harcamasÕnÕ beklemektedir. Baúka bir ifade ile tedavi edici hizmetlerin
özel yarar, koruyucu hizmetlerin ise kamu yararÕna oldu÷u söylenebilir, ancak bu
durumun tersi de geçerli olabilmektedir. Örne÷in, tüberkülozlu bir kiúinin tedavi
olmasÕndan yakÕn çevresindekiler yarar sa÷lamaktadÕrlar. Bununla birlikte, sa÷lÕk bilinci
yüksek olan kiúilerin aúÕlama, periyodik muayeneler, do÷um öncesi bakÕm gibi koruyucu
hizmetler için para harcamayÕ göze almalarÕ da görülebilmektedir (Hayran, 1998: 49;
Durmuú, 2011: 61).

Toplum sa÷lÕ÷ÕnÕ korumaya yönelik hizmetlerin kamu ekonomisi tarafÕndan üretilmesi
gereklidir. Bu nedenle koruyucu sa÷lÕk hizmetlerinin temel sunucusunun devlet oldu÷unu
söyleyebiliriz. Özel sektör ise kârlÕ olmayaca÷Õ için bu alanda faaliyet göstermek
istememektedir. Ancak piyasa ekonomisi, kamu ekonomisi tarafÕndan üretilen
bölünemeyen ve koruyucu sa÷lÕk hizmetlerine yönelik mal ve hizmet tedariki
süreçlerinde kamu ekonomisine hizmet verebilmektedir. Ancak bu durum söz konusu
hizmetin kamusal niteli÷ini de÷iútirmemektedir. Özellikle yaygÕn ya da risk gruplarÕnÕn
yo÷un olmasÕ gibi sebeplerle kitlesel veya bölgesel aúÕlama çalÕúmalarÕ bu kapsamda
de÷erlendirilen en önemli hizmetler arasÕnda bulunmaktadÕr. Sa÷lÕk hizmetleri piyasada
alÕnÕp satÕlabilen hizmetler olmasÕna karúÕlÕk, sahip oldu÷u dÕúsallÕk olgusu nedeniyle
kamu tarafÕndan da üretilmesi zorunlu bulunan bir kamu malÕdÕr. (Altay, 2007: 35-36).

Kamu hukukunda, kamu mallarÕnÕ üretenler ve arz edenler kim olursa olsun, bunlarÕn
yeterli nitelik, kalite ve fiyatla mevcut bulundurulmasÕndan ve ihtiyacÕ olan kiúilere
sunumunun sa÷lanmasÕndan devlet sorumlu tutulmaktadÕr. Bu açÕdan devletin, bir kamu
malÕ olan sa÷lÕk hizmetlerindeki görev ve sorumluluklarÕ da devredilemez sorumluluklar
úeklini almÕútÕr. Devlet sa÷lÕk hizmetlerini ister kendisi üretsin, ister baúkalarÕndan
sa÷lasÕn bu hizmetleri bulundurmakla yükümlü tutulmaktadÕr (Oral, 2002: 44; Altay,
2007: 36).
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1.2.2.3. Sa÷lÕk hizmetlerinin ikamesinin olmamasÕ
Mal veya hizmetlerin ikame özelli÷i, yani birinin sa÷layaca÷Õ faydanÕn bir di÷eri
tarafÕndan sa÷lanabilmesi, onun yerine geçebilme özelli÷i, tüketiciyi pazarÕn
olumsuzluklarÕna karúÕ koruyan önemli özelliklerden biridir. Tüketicinin talep etti÷i mal
veya hizmetin fiyatÕnÕn yükselmesi durumunda, tüketici bu mal veya hizmetten elde
edece÷i faydayÕ baúka bir mal veya hizmetten sa÷layarak, fiyat yükseliúlerine karúÕ
kendini koruyabilmektedir. Ancak sa÷lÕk hizmetleri talebinde bu durum geçerli de÷ildir.
Hasta olan kiúi iyileúebilmek için kendisine önerilen sa÷lÕk hizmetlerinden birini seçerek
tedavi olmak durumundadÕr. HastanÕn bir doktor tarafÕndan kendisine önerilen tedavi
yöntemini kabul etmeyip, hastalÕ÷Õ kendi haline bÕrakarak iyileúebilmesi mümkün
olmamaktadÕr. Bununla birlikte, önerilen tedavi yönteminin baúka mal veya hizmetle
ikamesi ya hiç bulunmamaktadÕr ya da son derece sÕnÕrlÕ olmaktadÕr. Örne÷in mide
ameliyatÕnÕ ikame edecek baúka bir yöntem bulunmamaktadÕr (Tokat, 1998: 6; Oral,
2002: 44-45; Turan, 2004: 10; Aktan ve IúÕk, 2007: 2).

1.2.2.4. Sa÷lÕk hizmetlerinin de÷iúkenlik göstermesi
Sa÷lÕk hizmetleri toplumdaki herkesi yakÕndan ilgilendirmektedir. Sa÷lÕk hizmetleri aynÕ
zamanda sosyoloji, demografi, kültür ve teknoloji ile de do÷rudan iliúkilidir. Bu
alanlardaki de÷iúiklik ve yenilikler sa÷lÕk hizmetlerini do÷rudan etkilemektedir. Sa÷lÕk
hizmetlerinin bu yeniliklere ve geliúmelere uyum sa÷lamasÕ gerekmektedir. Bu uyumun
sa÷lanamamasÕ

halinde

toplumun

sa÷lÕk

hizmetleri

ihtiyacÕ

yeterli

ölçüde

karúÕlanamayacaktÕr. ToplumlarÕn sosyolojik, demografik, kültürel ve teknolojik
özellikleri farklÕ oldu÷u için, de÷iúik toplumlardaki sa÷lÕk hizmetleri ve bu hizmetleri
düzenleyen sa÷lÕk sistemleri de farklÕlÕklar göstermektedir. Burada göz önünde
bulundurulmasÕ gereken unsur, bu farklÕlÕklara karúÕn, hizmet alan kiúilerin özelliklerinin
neredeyse aynÕ olmasÕdÕr. ønsanÕn fiziki yapÕsÕ her yerde aynÕ özellikleri göstermektedir,
ruhsal ve kültürel yapÕlar ise belirli oranlarda farklÕlÕklar taúÕmaktadÕr. Her toplumun ve
ülkenin sa÷lÕk sorunlarÕnÕn, önceliklerinin, olanaklarÕnÕn ve kaynaklarÕnÕn farklÕ olmasÕ
sebebiyle sa÷lÕk hizmetlerinin sunumu, finansmanÕ, örgütlenmesi ve denetimi
konularÕnda çok farklÕ uygulamalar bulunmaktadÕr. Bu uygulamalar üzerinde yaptÕrÕm
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gücü bulunmamasÕna ra÷men etkinli÷i en üst düzeyde bulunan uluslararasÕ kuruluú WHO
dur. (Hayran, 1998: 19-21; Güzel vd., 2010: 668).

1.2.3. Sa÷lÕk hizmetlerinin türleri
Sa÷lÕk hizmetleri genellikle üç farklÕ úekilde sunulmaktadÕr. Bu hizmetler koruyucu
sa÷lÕk hizmetleri, tedavi edici sa÷lÕk hizmetleri ve rehabilitasyon hizmetleridir.

1.2.3.1. Koruyucu sa÷lÕk hizmetleri
Kiúileri hastalÕklardan korumak ve sa÷lÕ÷Õ geliútirmek için yapÕlan hizmetler, koruyucu
sa÷lÕk hizmetlerini oluúturmaktadÕr. Bu hizmetler kiúilere ve çevreye yönelik olmak üzere
iki grupta toplanmaktadÕr. Kiúiye yönelik olanlar, ba÷ÕúÕklÕk kazandÕrmak için aúÕlama
yapma, ilaçla koruma, erken teúhis, sa÷lÕk e÷itimi, iyi beslenme, aile planlamasÕ ve okul
sa÷lÕ÷Õ gibi hizmetleri kapsamaktadÕr. Çevreye yönelik olanlar ise, katÕ ve sÕvÕ atÕklarÕn
kontrolü, hava kirlili÷i ve gürültü ile mücadele, hijyen koúullarÕna uygun konut
sa÷lanmasÕ, yeterli ve temiz içme ve kullanma suyu sa÷lanmasÕ gibi faaliyetleri
içermektedir (Hayran, 1998: 18; Oral, 2002: 38; Turan, 2004: 11-12; Güzel vd., 2010:
669).

Koruyucu sa÷lÕk hizmetleri tehlikenin kendisine karúÕ bir mücadele biçimidir ve sa÷lÕksÕz
olmayÕ hazÕrlayan koúullarÕ önlemeyi amaçlamaktadÕr. Bu hizmetlerle toplumda hastalÕk
görülme olasÕlÕ÷ÕnÕn azaltÕlmasÕ amaçlandÕ÷Õndan, ödeme gücü olup olmadÕ÷Õna
bakÕlmaksÕzÕn toplumun tüm üyeleri bu hizmetlerden eúit ölçüde yararlanmaktadÕr. Baúka
bir ifadeyle, koruyucu sa÷lÕk hizmetleri gelir da÷ÕlÕmÕndaki adaletsizlikleri önleyici bir
özellik taúÕmaktadÕr. Koruyucu sa÷lÕk hizmetlerinde kamusal nitelik çok daha belirgin bir
úekilde görülmektedir. Bu tür hizmetlerden yararlanÕlmasÕ sonucunda ortaya çÕkan fayda,
hizmetten yararlanan kimsenin dÕúÕna da taúarak topluma mal olmaktadÕr. Koruyucu
sa÷lÕk hizmetlerinin sa÷ladÕ÷Õ sosyal fayda özel faydadan daha yüksektir (Serin, 2004:
10-11). Bu nedenle koruyucu sa÷lÕk hizmetlerinin evrensel bir niteli÷e sahip oldu÷u ifade
edilebilir.
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1.2.3.2. Tedavi edici sa÷lÕk hizmetleri
HastalÕk riskinin ortaya çÕkmasÕnÕn sonucunda hasta olan kiúilere sunulan sa÷lÕk
hizmetleri, tedavi edici sa÷lÕk hizmetleri kapsamÕnda de÷erlendirilmektedir. Bu
hizmetleri koruyucu sa÷lÕk hizmetlerinden ayÕran en önemli özellik, kiúisel faydanÕn ön
planda

olmasÕdÕr.

Toplumda

yer

alan

bireyler,

bu

hizmetlerden

do÷rudan

yararlanamadÕklarÕ için, sa÷ladÕklarÕ faydalar ikinci derecede ve dolaylÕ olmaktadÕr.
Tedavi edici sa÷lÕk hizmetlerinden faydalanan kiúi, özel bir fayda sa÷lamaktadÕr. Ancak
toplum içinde sa÷lÕklÕ kiúilerin artmasÕ da topluma sosyal bir fayda sa÷lamaktadÕr. Tedavi
edici sa÷lÕk hizmetleri sa÷lÕk sorunlarÕnÕ ortadan kaldÕrmayÕ amaçlamaktadÕr. Tedavi
edici sa÷lÕk hizmetleri dört basamakta incelenebilmektedir (Oral, 2002: 39-40; Serin,
2004: 11). Bu basamaklar ùekil 1 de gösterilmektedir.

ÜçüncüBasamak
7kinciBasamak
BirinciBasamak
KendiKendineBakŦm
• EvdeyapŦlanilaçlar
• EczanedenalŦnanilaçlar

• Devlethastaneleri
• Özelhastaneler
• YataklŦsaŒlŦkmerkezleri

• EŒitimvearaƔtŦrma
hastaneleri
• Üniversitehastaneleri
• 7htisashastaneleri

• Ailehekimleri
• Muayenehaneler
• VeremsavaƔdispanserleri
• AnaçoçuksaŒlŦŒŦ
merkezleri

ùekil 1. Tedavi Edici Sa÷lÕk Hizmetlerinin BasamaklarÕ

1.2.3.2.1. Kendi kendine bakÕm
HastanÕn kendi kendini iyileútirmeye çalÕúmasÕ ya da yakÕnlarÕnÕn ve çevresindekilerin
hastayÕ iyileútirmeye çalÕúmasÕ amacÕyla yapÕlan tedavilere kendi kendine bakÕm
denilmektedir. Bu amaçla evde yapÕlan ilaçlar ya da eczaneden alÕnan ilaçlar
kullanÕlmaktadÕr (Oral, 2002: 40).
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1.2.3.2.2. Birinci basamak tedavi hizmetleri
HastalÕklarÕn evde ya da ayakta teúhis ve tedavi edilmesi amacÕ ile verilen hizmetlerdir.
Genellikle hastalarÕn hastanelere baúvurmadan önce baúvurup, gerekli görüldü÷ünde
hastanelere gönderildikleri sa÷lÕk kuruluúlarÕ tarafÕndan verilen hizmetleri kapsayan
birinci basamak tedavi hizmetleri; ilk yardÕm sa÷lÕk hizmetleri, acil tedavi hizmetleri,
sa÷lÕk kontrolü, ambulans hizmetleri, ayakta tanÕ ve tedavi hizmetleri, evde bakÕm
hizmetleri, hasta sevk ve izleme hizmetleri gibi hizmetlerden oluúmaktadÕr. Türkiye’de
aile hekimleri, muayenehaneler, verem savaú dispanserleri, ana-çocuk sa÷lÕ÷Õ merkezleri
birinci basamak sa÷lÕk hizmeti veren kuruluúlardan bazÕlarÕdÕr ( Hayran, 1998: 18; Turan,
2004: 12-13; Akdur, 2006: 13-14). Birinci basamak sa÷lÕk hizmeti, sa÷lÕ÷Õn teúviki,
koruyucu sa÷lÕk hizmetleri ile ilk kademedeki teúhis, tedavi ve rehabilitasyon
hizmetlerinin birlikte verildi÷i, kiúilerin hizmete kolayca ulaúabildikleri, düúük maliyetle
etkin ve yaygÕn sa÷lÕk hizmeti sunumudur (Akda÷, 2011: 78)

Birinci basamak tedavi hizmeti veren kuruluúlar, yataklÕ tedavi kuruluúlarÕnÕn önünde
birer filtre görevi yapmaktadÕr. Hastalar öncelikle birinci basamak sa÷lÕk kuruluúlarÕna
baúvurmakta, buradaki doktorun uygun görmesi halinde hastanelere gönderilmektedir.
HastalarÕn yaklaúÕk %90’Õ birinci basamakta yeterli bakÕm ve tedaviye ulaúmakta,
yaklaúÕk %10’u ise ikinci basamak tedavi hizmeti veren kuruluúlara yönlendirilmektedir
(Oral, 2002: 40; Altay, 2007: 46-47; Güzel vd., 2010: 670).
1.2.3.2.3. økinci basamak tedavi hizmetleri
HastalÕklarÕ birinci basamak tedavi hizmetleri ile giderilemeyen hastalarÕn, hastanelere
sevk edilmeleri sonucu, uzman doktorlar tarafÕndan muayene ve tedavi edilmeleri ikinci
basamak sa÷lÕk hizmetlerini oluúturmaktadÕr. Bu hizmetler yataklÕ tedavi hizmetlerini de
kapsamaktadÕr (Turan, 2004: 13; Akdur, 2006: 14). Hastanelerin temel özellikleri yataklÕ
sa÷lÕk kuruluúlarÕ olarak hizmet vermeleridir. Poliklinik hizmetlerini sunmak hastanelerin
temel görevleri arasÕnda bulunmamaktadÕr (Oral, 2002: 41). Birinci basamak hekimi
gerekli görmekte ise ve olay belirli bir a÷ÕrlÕkta ise, kendisi tedavi için u÷raúmadan,
gerekli önlemleri aldÕktan sonra hastayÕ yataklÕ tedavi kurumlarÕna sevk edecektir (Güzel
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vd., 2010: 670). Türkiye’de devlet hastaneleri, özel hastaneler ve yataklÕ sa÷lÕk
merkezleri bu basamakta hizmet veren kuruluúlardan bazÕlarÕdÕr (Hayran, 1998: 18).

1.2.3.2.4. Üçüncü basamak tedavi hizmetleri
UzmanlÕk gerektiren bir tedaviye ihtiyaç duyuldu÷unda, ileri teknoloji ile çalÕúan ve
belirli alanlarda uzmanlÕk kazanmÕú ihtisas hastaneleri tarafÕndan verilen sa÷lÕk hizmetleri
üçüncü basamak sa÷lÕk hizmetlerinin kapsamÕnda de÷erlendirilmektedir. Bu hizmetleri
sunan kuruluúlar, ya belirli bir hastalÕ÷Õn tedavisi ile ilgilenmekte (onkoloji hastaneleri,
akÕl ve ruh sa÷lÕ÷Õ hastaneleri, gö÷üs hastalÕklarÕ hastaneleri, kemik hastalÕklarÕ
hastaneleri gibi) ya da belirli yaú gruplarÕna hizmet sunmaktadÕr (do÷um ve çocuk
bakÕmevleri, çocuk hastaneleri gibi). E÷itim ve araútÕrma hastaneleri ile üniversite
hastaneleri de üçüncü basamak sa÷lÕk hizmeti veren kuruluúlarÕn arasÕnda yer almaktadÕr
(Oral, 2002: 41; Turan, 2004: 13-14; Akdur, 2006: 14; Çelikay ve Gümüú, 2011: 57).

1.2.3.3. Rehabilitasyon hizmetleri
Rehabilitasyon (esenlendirme) hizmetleri yaúadÕ÷Õ ciddi bir rahatsÕzlÕk ya da deprem,
yangÕn gibi do÷al afet, trafik kazasÕ veya iú kazasÕ gibi beklenmedik bir úekilde ortaya
çÕkan olaylar sonrasÕnda bedeni ya da ruhi yönden sakat kalmÕú olan kiúilerin, fiziki ve
sosyal açÕdan tekrar sosyal hayata dönmelerini sa÷lamayÕ hedefleyen sa÷lÕk hizmetleridir
(Çelikay ve Gümüú, 2011: 57). Koruyucu ve tedavi edici sa÷lÕk hizmetlerinin verilmesine
karúÕn, sakatlanan ve çalÕúma gücünü yitiren kiúilere verilen sa÷lÕk hizmetleri türü olan
rehabilitasyon (esenlendirme) hizmetleri, tedavi hizmetlerinin son basama÷ÕnÕ oluúturup,
sakatlanan ve çalÕúma gücünü yitirenleri tüketici durumdan üretici durumuna getirmeyi
amaçlamaktadÕr. Rehabilitasyon, sakat ve iúgücünü kaybedenlere iúgücü ve çalÕúma
olana÷Õ sa÷lanmasÕna yönelik hizmetleri kapsamaktadÕr (Turan, 2004: 14; Serin, 2004:
11).
øki tür rehabilitasyon bulunmaktadÕr. Bunlardan ilki bedensel sakatlÕklarÕn mümkün
oldu÷unca

düzeltilmesi,

yani

tÕbbi

rehabilitasyondur.

Di÷eri

ise,

mesleki

rehabilitasyondur. Buradaki amaç, sakatlÕklarÕ nedeniyle eski iúini yapamayacak
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durumda olanlara ve belirli bir iúte çalÕúmayanlara iú ö÷retme, iú bulma ve iúe alÕútÕrma
faaliyetlerinin yerine getirilmesidir (Oral, 2002: 42).

1.3. Sa÷lÕk Hizmetlerinin Finansman Yöntemleri
Modern sa÷lÕk sistemlerinde sa÷lÕk hizmetlerinin finansmanÕnda, hizmeti veren ile alan
arasÕnda do÷rudan bir finansal akÕúÕn sa÷lanmasÕ yerine a÷ÕrlÕklÕ olarak üçüncü bir tarafÕn
finansman rolünü üstlendi÷i bir model benimsenmektedir. Bu durumun en önemli
nedenlerinden biri, bireyin sa÷lÕk hizmetine ne zaman ihtiyacÕ olaca÷ÕnÕn belirsiz olmasÕ
ve bu ihtiyaç ortaya çÕktÕ÷Õnda katlanmasÕ gereken maliyetlerin belirsiz olmasÕdÕr. Sa÷lÕk
ve sa÷lÕk hizmetlerinin özelli÷i gere÷i ço÷u durumda bu maliyet bireysel olarak
katlanÕlabilecek sÕnÕrlarÕn üzerinde olup üçüncü bir tarafÕn müdahalesi olmaksÕzÕn bireyin
ihtiyacÕ olan sa÷lÕk hizmetinden daha az sa÷lÕk hizmeti almasÕ ile sonuçlanabilir (Tatar,
2011: 105).

Sa÷lÕk hizmetlerinin finansmanÕnda üç temel model bulunmaktadÕr: Ulusal Sa÷lÕk
Hizmetleri Sistemi (Beveridge Modeli), Sosyal Sigorta Sistemi (Bismark Modeli) ve Özel
Sigorta Sistemi (Liberal Sa÷lÕk Modeli). Bu modeller ayrÕ baúlÕklar altÕnda ele alÕnacaktÕr.

1.3.1. Ulusal sa÷lÕk hizmetleri sistemi: Beveridge modeli
Ulusal sa÷lÕk hizmetleri sistemi II. Dünya SavaúÕ sonrasÕ dönemde øngiltere’de
uygulanmaya baúlandÕ÷Õ için øngiliz Ulusal Sa÷lÕk Hizmeti (NHS) ile anÕlmaktadÕr.
Bugün Danimarka, Finlandiya, øngiltere, ørlanda, øspanya, øsveç, øtalya, Norveç, Portekiz,
Yunanistan gibi ülkelerde kullanÕlan bu modelin temel özelli÷i sa÷lÕk hizmetlerinin
vergilere dayalÕ olarak finanse edilmesidir. Bu modelin di÷er özellikleri ise; devletin
sa÷lÕk hizmetlerinin finansmanÕnÕ bütçe aracÕlÕ÷Õ ile kontrol etmesi, tüm vatandaúlarÕn
belirlenmiú katkÕ paylarÕ dÕúÕnda sa÷lÕk hizmetlerine eriúiminin ücretsiz olmasÕ, doktorlara
verdikleri hizmetin karúÕlÕ÷ÕnÕn maaú ya da kiúi baúÕna ödeme yöntemi ile ödenmesi,
kurumlar için merkezi yönetim tarafÕndan belirlenen bütçelerin kullanÕlmasÕdÕr (Koçak
ve SayÕm, 2009: 5-6; Tatar, 2011: 110-111).
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Ulusal sa÷lÕk hizmetleri sistemi kapsamÕnÕn evrensel olmasÕ, finansmanÕn genel vergiler
üzerinden sa÷lanmasÕ, kamu mülkiyeti ve/veya sa÷lÕk hizmetleri sunumunun kontrolü ile
nitelendirilmektedir. Bu modelde, vatandaúlar vergilerini devlete ödemektedir; devlet ise
ya kendileri hizmet sunan ya da di÷er hizmet sa÷layÕcÕlardan hizmet alan yerel otoritelere
kaynak aktarmaktadÕr. Bu sistemlerin içinde, de÷iúik boyutlarda olmak üzere özel sektör
de bulunmaktadÕr (Groenewegen, 2011: 127-128). Ancak Beveridge modeline örnek
olarak verilen ülkeler arasÕnda da farklÕ uygulamalar oldu÷u görülmektedir. (Burau ve
Blank, 2006: 65). Örne÷in, øsveç ile øngiltere karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda, sistemlerin
merkeziyetçilik düzeyleri ve devletin rolü açÕlarÕndan farklÕlÕklar bulundu÷u
görülmektedir. øngiltere örne÷inde görüldü÷ü gibi bazÕ ülkelerde örgütlenmede
merkezileúme a÷ÕrlÕkta iken, øsveç, Norveç ve Finlandiya gibi di÷er bazÕ ülkelerde
örgütlenme ve yönetim konusunda merkezileúmeden uzaklaúÕlmaktadÕr (Güzel vd., 2010:
713).
øngiltere, vergi temelli sistemler grubunda yer almakta, finansmanÕn büyük bir bölümünü
genel vergilendirme kapsamÕnda gerçekleútirmektedir. Bununla birlikte, NHS
uygulamalarÕna yönelik olarak reçete ödemeleri gibi bazÕ ek ödemeler de bulunmaktadÕr.
øngiltere nüfusunun %10’undan fazlasÕ özel sa÷lÕk sigortasÕna sahip bulunmaktadÕr.
AyrÕca birçok insan bazÕ sa÷lÕk hizmetleri için do÷rudan harcama yapmaktadÕr (Alcock
vd., 2011: 425). Beveridge modelinde, hizmet sunumu ile finansmanÕ birbirinden
ayrÕlmakta ve sa÷lÕk hizmeti sunucularÕ arasÕnda rekabet bulunmaktadÕr. HastalarÕn
doktorunu veya hastanesini seçebilme özgürlü÷ü Beveridge modelinde oldukça yeni olup
göreceli bir úekilde uygulanmaktadÕr. Bu seçim hakkÕ oldukça sÕnÕrlÕdÕr ve uygulamada
genel pratisyeni seçebilme úeklinde gerçekleúmektedir. Genel pratisyen, a÷ÕrlÕklÕ olarak
ilk baúvuru yapÕlan kiúidir ve kapÕ tutucu rolünü yüklenmektedir (YÕldÕrÕm ve YÕldÕrÕm,
2011a: 384). Sa÷lÕk hizmeti asÕl olarak devlet tarafÕndan örgütlenmekte ve vergiler
yoluyla finanse edilmektedir.
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1.3.2. Sosyal sigorta sistemi: Bismark modeli
Sosyal sigorta sistemi zorunludur, evrensel kapsam sosyal güvenlik sisteminin bir
parçasÕdÕr. Sa÷lÕk hizmetleri kâr amacÕ gütmeyen sigorta fonlarÕ vasÕtasÕyla, iúveren ve
iúçilerin katkÕlarÕ ile finanse edilmekte ve sa÷lÕk hizmetlerinin sunumu kamu ya da özel
mülkiyete dayalÕ olarak yapÕlmaktadÕr. Almanya, Avusturya, Japonya ve Hollanda
genellikle bu gruba örnek olarak verilmektedir (Burau ve Blank, 2006: 65). Bu modelde,
iúveren-temelli fakat zorunlu olan sa÷lÕk sigortasÕ vasÕtasÕ ile evrensele yakÕn bir
hizmetlere eriúim düzeyi bulunmaktadÕr (Reibling, 2010: 6). Finansman, iúverenlerin ve
çalÕúanlarÕn ödedikleri primler ve devlet katkÕsÕ ile sa÷lanmaktadÕr. Sa÷lÕk hizmetlerinin
sunumu ise farklÕ kurumlar tarafÕndan sa÷lanmaktadÕr. Sigorta kurumlarÕ hizmet
sunucularÕ ile sözleúmeler yaparak hastalarÕnÕn yararlanaca÷Õ hizmetleri satÕn almaktadÕr.
Örne÷in, Almanya’da oldu÷u gibi sigorta primleri daha serbest bir ortamda belirlenmekte,
bu durum da sigorta kuruluúlarÕ arasÕnda rekabeti ve kiúilerin sigorta kuruluúunu seçme
özgürlü÷ünü beraberinde getirmektedir. Bu modelde, hastalarÕn doktorunu ve hastanesini
seçebilme özgürlü÷ü ulusal sa÷lÕk hizmetleri sistemine göre daha fazladÕr (YÕldÕrÕm ve
YÕldÕrÕm, 2011a: 385). Sa÷lÕk harcamalarÕ farklÕ sigorta kurumlarÕna ödenen primlerle
karúÕlanmaktadÕr. Primler, farklÕ ülkelerde, iúçi, iúveren ve devlet arasÕnda farklÕ oranlarda
da÷ÕtÕlmÕútÕr. Sistem Fransa’da merkezi bir organizasyona ba÷lÕ bulunmakta iken,
Almanya’da bölgeleri temel alan bir örgütlenme bulunmaktadÕr. Kapsam ve finansman
açÕsÕndan da ülkeler arasÕnda bazÕ farklÕlÕklar bulunmaktadÕr. Fransa’da ve Belçika’da
zorunlu sa÷lÕk sigortasÕ tüm nüfusu kapsamaktadÕr. Fransa’da sigortalÕ sa÷lÕk
harcamalarÕnÕ önce peúin olarak doktor ve hastanelere ödemekte, daha sonra ise ba÷lÕ
bulundu÷u sandÕk veya kurumdan geri almaktadÕr. Almanya’da nüfusun %90’Õ zorunlu
hastalÕk sigortasÕnÕn kapsamÕnda bulunmaktadÕr. %10’u ise özel kurumlara ba÷lÕ
bulunmaktadÕr. Belçika’da hastaneler ücretsizdir ve katkÕ payÕ alÕnmamaktadÕr. Ancak
iúçilerle ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar farklÕ sistemlere ba÷lÕ bulunmaktadÕr. øúçiler genel rejime,
ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar ise kendi özel rejimlerine ba÷lÕ bulunmaktadÕr. Bu özel rejimde riskler
a÷Õr ve hafif olmak üzere ikiye ayrÕlmaktadÕr. Ameliyat, a÷Õr hastalÕk gibi durumlar genel
sistemden karúÕlanmakta iken, hafif hastalÕklarda özel sigorta úirketlerinden
yararlanÕlmaktadÕr (Serin, 2004: 8-9; Güzel vd., 2010: 714).
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Sosyal sigorta sistemi genel olarak kategori esaslÕ koruma sa÷lamaktadÕr. Örne÷in,
Belçika’da iki farklÕ rejim bulunmaktadÕr. Birinci rejim kapsamÕnda serbest çalÕúanlar
dÕúÕndaki tüm toplum kesimleri yer almakta iken, ikinci rejim kapsamÕnda ise sadece
serbest çalÕúanlar bulunmaktadÕr. Fransa’da ise üç ayrÕ rejim bulunmaktadÕr: i. øúçiler ve
memurlar; ii. Serbest çalÕúanlar ve iii. Çiftçiler. Almanya’da belirli bir düzeyin üzerinde
gelire sahip olanlar zorunlu sigortaya konu olmamakta iken, Hollanda’da belirli bir
düzeyin üzerinde gelire sahip bulunanlar kamu sisteminin dÕúÕnda tutulmaktadÕr (YÕldÕrÕm
ve YÕldÕrÕm, 2011a: 385-386). Türkiye’de de benzer úekilde iúçilerin sosyal güvenli÷ini
sa÷layan Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), memurlara sosyal güvenlik hizmeti veren
Emekli SandÕ÷Õ (ES) ve serbest çalÕúanlara yönelik olarak Ba÷-Kur olmak üzere üç farklÕ
sosyal sigorta kurumu bulunmaktaydÕ. 2006 yÕlÕnda 5502 sayÕlÕ Sosyal Güvenlik Kurumu
Kanunun yürürlü÷e girmesi ile birlikte tüm bu sosyal sigorta kurumlarÕ tek çatÕ altÕnda
birleútirilmiútir. Bu ba÷lamda, Türkiye’nin sa÷lÕk sisteminin Bismark Modeline benzer
özellikler gösterdi÷i ifade edilebilir (YÕldÕrÕm ve YÕldÕrÕm, 2011a: 387).

Japonya’da ise 1961 yÕlÕndan beri hastalÕklara karúÕ sekiz de÷iúik rejim uygulanmaktadÕr.
1973 yÕlÕndan itibaren de bu farklÕ rejimler arasÕnda bir uyum sa÷lanmaya çalÕúÕlmaktadÕr.
Mevsimlik çalÕúmalarda uygulanmakta olan özel rejim 1984 yÕlÕnda kaldÕrÕlarak di÷er
rejimlerle birleútirilmiútir. Sürekli iúçiler ise özel ve genel sosyal güvenlik sistemlerine
ba÷lanmÕútÕr. Genel rejim devlet tarafÕndan, özel rejim ise büyük úirketlerce kendi yardÕm
sandÕklarÕ tarafÕndan yürütülmektedir. Bu gruplarÕn dÕúÕndakiler Ulusal Sa÷lÕk
SigortasÕndan yararlanmaktadÕr. Ancak Ulusal Sa÷lÕk Sisteminin yardÕmlarÕ daha sÕnÕrlÕ
düzeyde bulunmaktadÕr (Güzel vd., 2010: 714-715).

Teminat paketlerinin kapsamÕ, aynÕ ülkede dahi, hastalÕk fonlarÕ arasÕnda de÷iúiklik
gösterebilmektedir. Fona katkÕ, Avusturya, Almanya, Lüksemburg ve Hollanda’da iúçi ve
iúverenler bakÕmÕndan yarÕ yarÕyadÕr. Belçika ve Fransa’da iúverenlerin katkÕsÕ biraz daha
fazladÕr.

KatkÕ

paylarÕnÕn

miktarÕ

hastalÕk

fonlarÕna

göre

de

de÷iúkenlik

gösterebilmektedir. Primlerin ortalama ücretler içerisindeki oranÕ Fransa’da %19,
Avusturya’da %8 kadardÕr. Son dönemde bu sistemde görülen genel e÷ilim hükümetlerin
maliyetlerin sÕnÕrlandÕrÕlmasÕ yönündeki müdahaleleri ile nitelendirilmektedir (Belek,
2000: 150-151).
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1.3.3. Özel sigorta sistemi: Liberal sa÷lÕk modeli

Özel sigorta sistemi, aslen sözleúme hukukunun bir parçasÕ niteli÷ini taúÕmakta, baúka bir
deyiúle bir sözleúme temeline dayanmaktadÕr (AydÕn, 1999: 80). Özel sigorta sisteminin
iúveren temelli olmasÕ ya da özel sa÷lÕk sigortasÕnÕn bireysel olarak satÕn alÕnmasÕ bu
sistemin kilit unsurlarÕdÕr. Sa÷lÕk hizmeti bireysel ve/veya iúveren katkÕlarÕ yoluyla
finanse edilmektedir ve sa÷lÕk hizmetlerinin sunumu genellikle özel mülkiyet yoluyla
sa÷lanmaktadÕr. Ço÷u durumda, özel sa÷lÕk sigortasÕ iúçilerine mesleki sa÷lÕk hizmeti
planÕ sunmak isteyen iúveren tarafÕndan satÕn alÕnmaktadÕr. Gönüllülük esasÕna
dayanmasÕ nedeniyle, bu sistem önemli sayÕda kiúiyi sa÷lÕk sigortasÕz bÕrakmaktadÕr ve
bu nedenle düúük derecede bir evrenselli÷e sahiptir (Reibling, 2010: 6). Bu modelde
sa÷lÕk, a÷ÕrlÕklÕ olarak piyasa koúullarÕna bÕrakÕlmÕútÕr. Bu model en açÕk úekilde ABD ve
son dönemlere kadar Avusturalya tarafÕndan temsil edilmektedir, fakat birçok sistem bu
modelin bazÕ unsurlarÕnÕ içermektedir (Burau ve Blank, 2006: 65; YÕldÕrÕm ve YÕldÕrÕm,
2011a: 382).

Özel sigorta sistemi daha çok geliúmiú ülkelerde uygulanmaktadÕr. Ulusal sa÷lÕk sigortasÕ
veya øngiltere’deki NHS benzeri ulusal düzeyde kapsayÕcÕ sa÷lÕk hizmeti sistemlerinin
bulunmadÕ÷Õ ülkelerde yaygÕn olarak yararlanÕlan bir modeldir. Sosyal sigorta veya genel
vergi gelirleri ile finansmanÕ sa÷lanan sistemlerde ise genel kapsamÕn dÕúÕnda bÕrakÕlan
ek veya bazÕ özel müdahalelerin (estetik cerrahi gibi) bedelinin karúÕlanabilmesi için
kullanÕlabilmektedir. Özel sa÷lÕk sigortasÕnÕn, sosyal sigorta sisteminden farkÕ, kiúilerin
ödemesi gereken primlerin havuz mantÕ÷Õ ile de÷il, sa÷lÕk bakÕmÕndan kiúisel risklerin ve
hastalanma olasÕlÕklarÕnÕn dikkate alÕnarak hesaplanmasÕdÕr. Bu nedenle primlerde farklÕ
kiúi veya gruplar için farklÕlÕk göstermektedir. Sadece primlerini ödeme gücü olan
kiúilerin sigortalÕ olma statüsü devam etti÷inden, özel sigorta sisteminin, ödeme gücü
olmayanlar için adil bir úekilde hizmete ulaúÕmÕ sa÷lamadÕ÷Õ kabul edilmektedir. Ancak
sosyal sigorta kapsamÕnda olmayan bazÕ sa÷lÕk hizmetlerine ihtiyacÕ olanlarÕn bu
hizmetlere ulaúabilmelerini sa÷lamasÕ bakÕmÕndan özel sigorta sistemi her zaman bir çÕkÕú
yolu olarak görülmektedir. Örne÷in, øngiltere’de NHS tarafÕndan verilemeyen a÷Õz ve diú
sa÷lÕ÷Õ ile gözlük ve protez sa÷lanmasÕ gibi hizmetlere ulaúmak için özel sigorta yaptÕran
kiúilerin sayÕsÕ hÕzla artmaktadÕr (Uz, 1998: 97-98).
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Özellikle ABD’de uygulanan liberal sistem, bazÕ Avrupa ülkelerinde ve Latin Amerika
ülkelerinde reform amacÕyla yürürlü÷e girmiútir. Bu sistemde kamu sa÷lÕk yardÕmlarÕ
ikinci planda yer almaktadÕr. Sadece acil durumdakilere, yaúlÕlara, yoksullara, kamu
sa÷lÕk yardÕmÕna muhtaç sakatlara karúÕlÕksÕz kamu sa÷lÕk yardÕmÕ yapÕlmaktadÕr. Bu
gruplarÕn dÕúÕndaki herkes, iúverenlerin finanse etti÷i özel sa÷lÕk sigortasÕ sistemine
girmek zorundadÕr. Sa÷lÕk hizmetlerinin sunumunun tamamÕna yakÕn bir kÕsmÕ özel sa÷lÕk
kuruluúlarÕ tarafÕndan yürütülmektedir. Amerikan sa÷lÕk sistemi üç farklÕ gruba, üç farklÕ
sistemde sa÷lÕk hizmeti sunmaktadÕr: yoksullara karúÕlÕksÕz sa÷lÕk yardÕmÕ yapÕlmakta,
yaúlÕlara hastalÕk sigortasÕ yoluyla sa÷lÕk yardÕmÕ verilmekte, varlÕklÕ kesim ise iúverence
veya bizzat kendileri tarafÕndan finanse edilen özel sa÷lÕk sigortalarÕndan sa÷lÕk hizmeti
almaktadÕr (Güzel vd., 2010: 715).
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2. Sa÷lÕk Hizmetlerinin Kamusal Niteli÷inde Yaúanan Dönüúüm

Bu bölümde öncelikli olarak sa÷lÕk hizmetlerinin sunumu kamu ekonomisi ve piyasa
ekonomisi açÕlarÕndan irdelenecektir. øzleyen kÕsÕmda Neo-Liberal dönüúüm ve sa÷lÕk
politikalarÕ üzerindeki yansÕmalarÕ ele alÕnacaktÕr. Son olarak ise farklÕ ülkelerdeki sa÷lÕk
reformu uygulamalarÕna de÷inilecektir.

2.1. Sa÷lÕk Hizmetlerinin Sunumu
Sa÷lÕk hizmetlerinin etkin bir úekilde sunulmasÕ, toplumsal geliúmenin en önemli
unsurlarÕndan birini oluúturmaktadÕr. Hizmet sunumunda etkinli÷in sa÷lanabilmesi için
sa÷lÕk hizmetlerinin nitelik ve niceli÷inin arttÕrÕlmasÕ ve devletin yarÕ kamusal mal
niteli÷inde olan bu hizmetlere gereken önemi vermesi bir zorunluluk olarak
görülmektedir. Birçok ülkede sa÷lÕ÷Õn dÕúsal faydasÕnÕn yüksek olmasÕnÕn getirdi÷i bir
sonuç olarak kamu sektöründe a÷ÕrlÕklÕ bir örgütlenme bulunmaktadÕr. Ancak sa÷lÕk
hizmetlerinin gerek finansmanÕnda gerekse sunumunda özel sektör de yer almaktadÕr. Son
yÕllarda artan nüfus yo÷unlu÷u bir yandan sa÷lÕk harcamalarÕnÕn artmasÕna neden olurken,
di÷er taraftan da sa÷lÕk hizmetlerinin finansman yapÕsÕna iliúkin tartÕúmalarÕn hem kamu
kesiminde hem de özel kesimde artarak yaúanmasÕna sebep olmuútur. Özellikle bütçe
açÕklarÕ sebebiyle birçok kamu hizmetinin ve sa÷lÕk hizmetinin finansmanÕnÕn a÷ÕrlaútÕ÷Õ
ve sa÷lÕk alanÕnda piyasaya dayalÕ uygulamalarÕn artÕú gösterdi÷i görülmektedir. Bütçe
açÕklarÕnÕn ortaya çÕkardÕ÷Õ finansman sorunlarÕyla birlikte, özellikle son yÕllarda ortaya
çÕkan küresel geliúmeler de sa÷lÕk sektörünün piyasa yönlü açÕlÕmÕnÕ arttÕrmaktadÕr
(Altay, 2007: 33).

Liberalleúme ve küreselleúme, ekonomik geliúmelerle birlikte önemli ideolojik
dönüúümleri de beraberinde getirmiútir. Bir taraftan müdahaleci devletin, sosyal
vatandaúlÕk anlayÕúÕnÕn sa÷ladÕ÷Õ sosyal faydalarÕ elde etmesini öngören Keynesyen
anlayÕú güç kaybetmekteyken, di÷er taraftan Reagan ve Thatcher hükümetleriyle
özdeúleútirilen yeni muhafazakârlÕk anlayÕúÕ tüm dünyaya yayÕlmaya baúladÕ. Bu ortamda
devletin sosyal refah hizmetlerindeki baskÕn rolü ciddi eleútirilere u÷ramÕútÕr. AyrÕca,
hastalarÕn görev ve sorumluluklarÕ da, yayÕlan bu piyasa anlayÕúÕna uygun olarak yeniden
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tanÕmlanmÕútÕr. Bir taraftan hastanÕn doktor karúÕsÕnda güçlü kÕlÕnmasÕ ve hatta doktorun
mesleki otoritesine karúÕ gelmesi savunulurken, di÷er taraftan hastanÕn doktorunu seçme
hakkÕnÕn hizmet sa÷layÕcÕlarÕnÕ en iyi úekilde disipline edece÷i ileri sürülmektedir. Bu
yaklaúÕmÕ kabul eden sa÷lÕk politikasÕ uzmanlarÕ ve politika yapÕcÕlar, doktorlarÕn sa÷lÕk
hizmetlerinin düzenlenmesi ve kaynaklarÕn kullanÕmÕnda önemli bir etkiye sahip oldu÷u
önceki sistemin yerine rekabeti artÕrÕcÕ, hastanÕn kendi doktorunu seçmesine olanak
sa÷layan ve devleti mümkün oldu÷unca sa÷lÕk alanÕndan geri çekerek sorumluluklarÕnÕn
önemli bir kÕsmÕnÕ aileye ve piyasaya bÕrakmasÕnÕ öngören bir sistemi benimsemeye
baúladÕlar. Böylece, sa÷lÕk ve di÷er refah hizmetlerinin aslÕnda piyasa tarafÕndan çok daha
iyi ve verimli bir úekilde sunulaca÷Õ düúüncesi sosyal politika çevrelerinde daha fazla
kabul görmeye baúladÕ (A÷artan, 2011a: 42-43).

Sa÷lÕk hizmetlerinin sunumu kamu ekonomisi ve piyasa ekonomisi açÕlarÕndan farklÕ
úekillerde de÷erlendirilmektedir. Bu çalÕúmada da böyle bir ayrÕma gidilmektedir.

2.1.1. Kamu ekonomisi ve sa÷lÕk hizmetlerinin sunumu

Devletin ekonomideki di÷er rollerinin yanÕ sÕra sa÷lÕk hizmetlerinin sunumunda da çeúitli
rolleri bulunmaktadÕr. Devletin sa÷lÕk hizmetlerinin sunumundaki temel görevi ise kiúiler
için iyi bir sa÷lÕk statüsünün sa÷lanmasÕ, bu düzeyin korunmasÕ ve sürdürülmesidir.
Devletin bu görevinin kiúiler açÕsÕndan anlamÕ ise, talep edilen sa÷lÕk hizmetlerinin
istenilen miktar ve kalitede, eúitlik ve adalet anlayÕúÕ içerisinde elde edilmesidir (Aktan
ve IúÕk, 2007: 1).
Sa÷lÕk hizmetlerinin sunumunun tümüyle piyasa bÕrakÕlamayÕúÕnÕn nedenlerini úu úekilde
özetleyebiliriz: BazÕ sa÷lÕk hizmetleri kamu yararÕnÕ hedefledi÷i için kamu malÕ olmak
zorundadÕr. Örne÷in, temiz su sa÷lanmasÕ ve çevre sa÷lÕ÷Õ, yaygÕn olarak görülen bulaúÕcÕ
hastalÕklar için önlemler alÕnmasÕ gibi durumlarda hizmetin sadece bedelini ödeyene
verilmesi olanaklÕ de÷ildir. Bu yüzden de bu tür hizmetlerin özel sektöre bÕrakÕlmasÕ
rasyonel de÷ildir. AyrÕca cinsel temasla bulaúan hastalÕklar, tüberküloz, aúÕ ile
önlenebilen çeúitli hastalÕklar sadece hasta olan kiúiyi de÷il bu kiúiyle yakÕn temas halinde
olan kiúileri de ilgilendirmektedir. Bu nedenle bu tür hastalÕklarÕ olan kiúilerin,
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hastalÕklarÕ için tedavi satÕn almasÕnÕ beklemek di÷er kiúilerin sa÷lÕ÷ÕnÕ etkileyece÷inden
kamunun müdahalesini gerektirmektedir. Bir baúka neden ise sa÷lÕk hizmetleri
konusunda kiúilerin her zaman yeterli bilgiye sahip olmamasÕdÕr. Hizmeti sunan doktor
ile hizmeti alan hasta arasÕnda hizmetin de÷eri konusunda her zaman bir farklÕlÕk olaca÷Õ
gibi, doktorlarÕn hizmetlerin bedelini piyasa koúullarÕna göre belirleyebilece÷i bir
ekonomik model de oluúturulamamaktadÕr. Serbest piyasanÕn kontrolü dÕúÕnda kalan ya
da özel sektör açÕsÕndan çekicili÷i bulunmayan bu durumlar a÷ÕrlÕklÕ bir úekilde yoksul
toplum kesimleri açÕsÕndan önem taúÕmaktadÕr ve devlet müdahalesi olmadÕ÷Õnda zaten
bozuk olan dengeler bu kesimlerin daha da aleyhine olacaktÕr (Hayran, 1998: 50).

Devletin sa÷lÕk hizmetleri sunucusu olarak konumunun belirlenebilmesi için iki temel
soruya yanÕt aranmaktadÕr: Birincisi, devletin sundu÷u tedavi hizmetlerinin toplumsal
sÕnÕrÕ ve ölçütleri neler olmalÕdÕr? økincisi, devlet vatandaúlarÕna tedavi hizmeti sunarken
bu hizmetlerin finansmanÕ için bütçe kaynaklarÕnÕn ne kadarÕnÕ kullanabilecektir? Birçok
ülkede uygulanmakta olan sa÷lÕk reformlarÕnÕn temelinde bu sorulara net bir úekilde yanÕt
verilememesi yatmaktadÕr. Bu durumun nedeni ise devletin bütçe kaynaklarÕnÕn tüm
vatandaúlarÕ kapsayacak sa÷lÕk hizmetleri ve özellikle tedavi edici hizmetleri sÕnÕrsÕz bir
úekilde sunmasÕna olanak tanÕmamasÕdÕr. Çünkü bu hizmetlerin bütçedeki kayna÷ÕnÕ
vergiler oluúturmaktadÕr. Özellikle kayÕt dÕúÕlÕ÷Õn büyük boyutta olmasÕ ve bunun sonucu
olarak vergi kaçÕrma olgusunun yaúandÕ÷Õ ve yoksul kesimlerin nüfusun önemli bir
bölümünü oluúturdu÷u ülkelerde, devletten en azÕndan yoksul olmayan kesimler için
sÕnÕrsÕz ve ücretsiz bir sa÷lÕk hizmeti düzeyi beklemek, kaynak yetersizli÷i nedeniyle
mümkün görülmemektedir. Genellikle kamusal sa÷lÕk hizmetleri sunumunda sÕnÕrsÕz
kaynak kullanÕmÕ, yoksul kiúilere ve salgÕn hastalÕklara yönelik olarak uygulanmaktadÕr.
Burada

önemli

olan

belirlenebilmesidir.

nokta,

Çünkü

ülkedeki

sa÷lÕk

yoksul

hizmetlerinin

kesimlerinin
finansmanÕna

katmanlarÕnÕn
hiçbir

úekilde

katÕlamayacak olan gerçek muhtaç ve yoksullarÕn belirlenebilmesi önem taúÕmaktadÕr
(Altay, 2007: 36-37).
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2.1.2. Piyasa ekonomisi ve sa÷lÕk hizmetlerinin sunumu

Neo-liberal söylemlerin etkisinin hissedildi÷i tüm ülkelerde sa÷lÕk alanÕndaki en önemli
sorunlar hÕzla artan sa÷lÕk harcamalarÕ, hastanelerdeki verimsizlik ve kamu kaynaklarÕnÕn
etkin bir úekilde kullanÕlamamasÕ olarak tanÕmlanÕrken, bu sorunlarÕn piyasa mantÕ÷Õna
ve giriúimcilik ilkelerine ba÷lÕ kalÕnarak çözülece÷i iddia edilmektedir. Neo-liberal
görüúlerin farklÕ bünyelerde benzer önerileri ileri sürmelerine ra÷men sa÷lÕk alanÕnda
yaúanan sorunlar, ülkelerin özelliklerine göre farklÕlÕklar göstermektedir. BatÕlÕ ülkeler
evrensel sa÷lÕk sistemlerini hÕzla yükselen harcamalar ve artan talep karúÕsÕnda nasÕl
sürdürebileceklerini düúünmekteyken, geliúmekte olan ülkelerin neo-liberalleúme
politikalarÕ bir taraftan sa÷lÕk güvencesinin kapsamÕnÕ geniúletmeye ve tüm nüfusun
sa÷lÕk hizmetlerine ulaúmasÕnÕ sa÷lamaya çalÕúÕp, di÷er taraftan finansman, sunum ve
denetim fonksiyonlarÕnÕn örgütlenmesinden kaynaklanan altyapÕ sorunlarÕ ve kaynak
yetersizli÷i ile mücadele etmek durumundadÕr (A÷artan, 2011b: 31).

Türkiye’de sa÷lÕk alanÕndaki reform giriúimleri de bu ba÷lamda de÷erlendirilebilir.
1980’lerden

beri

iktidara

gelen

tüm

hükümetler

sa÷lÕk

sisteminde

reform

gerçekleútirmeye çalÕútÕlar. AKP hükümetinin 2003 yÕlÕnda açÕkladÕ÷Õ Sa÷lÕkta Dönüúüm
ProgramÕ da bu çabalarÕn en son ve sa÷lÕk sistemi üzerinde en fazla etkisi olan halkasÕdÕr.
Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ, bir yandan tüm nüfusu kapsayarak, farklÕ sosyal güvenlik
kurumlarÕ arasÕndaki eúitsizlikleri ortadan kaldÕrÕrken di÷er taraftan özel sektörün sa÷lÕk
hizmeti sunumundaki rolünü arttÕrmayÕ amaçlamaktadÕr. Özellikle genel sa÷lÕk sigortasÕ
ile birlikte temel sa÷lÕk hizmetlerini kapsayan tek bir temel teminat paketinin tüm nüfusa
eúit olarak sunulmaya baúlanmasÕ ve sosyal güvenlik sisteminin kapsamÕnÕ geniúletme
çabalarÕ Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ ile sa÷lanan önemli geliúmelerdir. Türkiye’deki
sa÷lÕk sisteminde özel sektörün hizmet sunumundaki payÕ artmakla birlikte sa÷lÕk
hizmetlerinin finansmanÕ bir kamu kuruluúu olan Sosyal Güvenlik Kurumu tarafÕndan
sa÷lanmakta ve hizmet sunumunda kamu halen en önemli aktör olmayÕ sürdürmektedir.
Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn Türkiye’deki sa÷lÕk sisteminin örgütlenmesinde önemli
bir dönüúümü hedefledi÷i ve yeni kamu yönetimi anlayÕúÕnÕn öngördü÷ü, devletin hizmet
sunumundan tümüyle çekilerek planlama ve denetleme görevlerine odaklanmasÕ sürecini
baúlattÕ÷Õ görülmektedir. Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ ile kamuya ait hastaneler ve Sosyal
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Güvenlik Kurumu ile iúbirli÷i yapan özel sa÷lÕk kurumlarÕnÕn sosyal güvencesi olan
hastalara hizmet vermek için rekabet içerisinde olduklarÕ bir piyasa ortamÕ yaratÕlmÕútÕr
(A÷artan, 2011b: 31-37).

Günümüzde sa÷lÕk sistemi, devlet ile serbest piyasa güçlerinin birlikte rol aldÕ÷Õ ve
özelleútirmenin farklÕ boyutlarda gerçekleúti÷i bir alandÕr. Kamu hastanelerinde bazÕ
hizmetlerin özel sektörden satÕn alÕnmasÕ (taúeronlaúma), farklÕ amaçlarla kurulan kamuözel ortaklÕklarÕ ya da maliyet paylaúÕmÕ politikalarÕ bu özelleútirme giriúimlerine örnek
olarak verilebilir. BunlarÕn dÕúÕnda, temel teminat paketinden tedavilerin çÕkarÕlmasÕ
sonucunda bu tedavileri ve özel sektör sa÷lÕk kuruluúlarÕ tarafÕndan alÕnan katkÕ paylarÕnÕ
karúÕlamaya yönelik olarak ortaya çÕkan iste÷e ba÷lÕ sigorta poliçeleri de özelleútirme
politikalarÕnÕn kapsamÕ içerisinde de÷erlendirilebilir. 1990’lardan beri Türkiye’de kamu
hastaneleri temizlik, yemekhane, kantin ya da otopark gibi hizmetleri özel sektörden satÕn
almaktadÕr. Zamanla bu taúeronlaúma anlayÕúÕ klinik alana da yayÕlmakta ve hastaneler
teúhis ve laboratuvar hizmetlerini özel sektörden sa÷lar hale gelmektedirler. Özel
sektörün sa÷lÕk alanÕnda oynadÕ÷Õ rolün güçlenmesi ve farklÕlaúmasÕ bir özelleútirme
e÷ilimi olarak algÕlanabilir. Bir di÷er önemli nokta ise özel sektöre egemen olan kâr
odaklÕ profesyonel yönetim ilkelerinin kamu sektörü tarafÕndan da kabul edilmesidir
(A÷artan, 2011b: 34).

2.2. Sa÷lÕk Hizmetlerinin Kamusal Niteli÷inde Yaúanan Dönüúüm

Sa÷lÕk hizmetlerinin kamusal niteli÷i ile anlatÕlmak istenen, sosyal hak olarak ve meta
iliúkileri dÕúÕnda örgütlenmiú olmasÕdÕr (Özu÷urlu, 2003: 71). Sa÷lÕk hizmetini kamusal
kÕlan özellik ise, hizmet sunumunun devlet tarafÕndan üstlenilmesi ve bu hizmetlerin
temel bir vatandaúlÕk hakkÕ olarak sunulmasÕdÕr. Bu bakÕmdan, piyasa kurallarÕndan, kâr
maksimizasyonu ve maliyet minimizasyonu hesaplarÕ ve etkinlik oranÕndan ba÷ÕmsÕzlÕk,
genel bir vatandaúlÕk hakkÕ olarak sunuluyor olmasÕ, kamu otoritesinin hizmet tekeli
altÕnda bulunmasÕ, kamusal sa÷lÕk hizmetinin özellikleri arasÕnda sayÕlabilir (Ulutaú,
2011: 22-23).
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Sa÷lÕ÷Õn metalaúmasÕnÕn en temel göstergesi, sosyal güvenlik sisteminin kapsayÕcÕlÕ÷Õ ve
kamu tarafÕndan karúÕlanmayan sa÷lÕk harcamalarÕnÕn toplamÕnÕn GSYøH’e oranÕdÕr.
Sa÷lÕ÷Õn meta haline gelmesine olanak tanÕnmayan politik sistemlerde sosyal güvenlik
sistemi tüm nüfusu kapsamÕna almakta ve katÕlÕm payÕ ya da ek ücret gibi maliyet
paylaúÕmÕ yöntemlerini ya tamamen ortadan kaldÕrmakta ya da kÕsÕtlamakta ve devletin
her vatandaúÕ ihtiyacÕ oldu÷u zaman sa÷lÕk hizmeti alabilmektedir. Sa÷lÕk böylece bir
vatandaúlÕk hakkÕ olarak tanÕnmÕú olur. Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ öncesi dönemde
Türk sosyal güvenlik sisteminin kapsamÕ evrensel olmaktan (tüm vatandaúlarÕ kapsamÕna
almaktan) uzak bir noktada bulunmaktaydÕ ve nüfusun üçte birinden fazlasÕ (%35’i)
güvence kapsamÕnÕn dÕúÕnda bÕrakÕlmaktaydÕ. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre
2010 yÕlÕnÕn Temmuz ayÕnda Türkiye nüfusunun %83’ü (59.940.826 kiúi) sosyal güvenlik
sisteminin kapsamÕndayken, nüfusun yaklaúÕk %13’ü (9.376.439 kiúi), Yeúil Kart
sahibidir. Bu rakamlara göre, Türkiye nüfusunun %96’sÕ temel teminat paketinin
kapsamÕnda sunulan sa÷lÕk hizmetlerinden yararlanabilmekteydi (A÷artan, 2011b: 3740).

Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ ile birlikte genel sa÷lÕk sigortasÕ uygulamasÕ getirilerek 18
yaú altÕ çocuklara koúulsuz sa÷lÕk güvencesi sunulmakta ve sa÷lÕk hizmetlerinden bütün
vatandaúlarÕn eúit úartlarla yararlanmasÕ sa÷lanmaktadÕr (Acar, 2013: 34). Genel Sa÷lÕk
SigortasÕ Kanunu’na 10.01.2013 tarihinde 6385 sayÕlÕ kanunla eklenen “Lise ve dengi
ö÷renim görmesi sebebiyle bakmakla yükümlü olunan kiúi veya hak sahibi sÕfatÕyla sa÷lÕk
hizmetinden yararlandÕrÕlan çocuklar, 20 yaúÕnÕ dolduracaklarÕ tarihi aúmamak kaydÕyla
bu ö÷renimlerini bitirmelerini izleyen tarihten itibaren 120 gün süre ile aynÕ kapsamda
sa÷lÕk hizmetlerinden yararlanmaya devam ederler” (10.01.2013 – 6387/7 md.) hükmü
getirilmiútir. Böylelikle 18 yaúÕnÕ dolduran kiúilerin liseyi bitirdikleri dönem ile üniversite
ö÷rencisi olacaklarÕ dönem arasÕndaki sürede bakmakla yükümlü olunan kiúi olarak sa÷lÕk
hizmetlerinden yararlanmalarÕ sa÷lanmÕútÕr.

Yeúil Kart sahibi 9 milyon 416 bin 775 kiúi ve hiçbir güvencesi bulunmayan 1 milyon
700 bin kiúi, 2012 yÕlÕ baúÕndan itibaren genel sa÷lÕk sigortasÕ kapsamÕna alÕnarak ülke
nüfusunun tamamÕna yakÕn bir bölümü genel sa÷lÕk sigortasÕ kapsamÕna alÕnmÕútÕr (Acar,
2013: 35). 2003 yÕlÕnda %39,5 olan sa÷lÕk hizmetlerinden memnuniyet oranÕ, 2011
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yÕlÕnda %76’ya ulaúmÕútÕr. Sa÷lÕk hizmetlerinin kalitesinde sorun oldu÷unu düúünenlerin
oranÕ 2003 yÕlÕnda %44 iken, 2012 yÕlÕnÕn baúÕnda %17’ye düúmüútür (Acar, 2013: 41;
Akda÷, 2011a: 26).

2.2.1. Yeni kamu yönetimi anlayÕúÕnda sa÷lÕk hizmetleri

Yeni kamu yönetimi anlayÕúÕna göre devlet kamu yönetimindeki rolünü yeniden
tanÕmlamalÕ, hizmetlerin sunumundan tamamen çekilmeli ve daha giriúimci ve denge
sa÷layan bir kurum haline gelmeli, küreklerin de÷il dümenin baúÕnda olmalÕdÕr. Yeni
kamu yönetimi anlayÕúÕ, devlet hastanelerinin özerkleúerek ba÷ÕmsÕz kuruluúlar haline
gelmesi, sözleúmeye dayalÕ iliúkilerin yaygÕnlaúmasÕ, kamu bürokrasilerinin parçalanarak
uzmanlaúmÕú

ba÷ÕmsÕz

kurumlarÕn

oluúturulmasÕ,

performans

ölçütlerinin

ve

standartlarÕnÕn geliútirilmesi gibi uygulamalar ile sa÷lÕk sektöründe piyasalaúma e÷ilimi
sa÷lamaktadÕr (A÷artan, 2011b: 34-35).

Özelleútirmeler, kÕsmi özelleútirmeler, kamu özel ortaklÕ÷Õ ve taúeronlaútÕrma
uygulamalarÕ kamusal mal ve hizmet üretiminin örgütsel dönüúümünün temel araçlarÕdÕr.
Yeni kamu yönetimi anlayÕúÕ ile tüm sistemin piyasa ilkelerine göre yeniden örgütlenmesi
amaçlanmaktadÕr. Bu amaca ulaúmak için girdi ve çÕktÕlarÕn hesaplanmasÕnÕ sa÷layan yeni
muhasebe teknikleri kullanÕlmaya ve sÕkÕ mali rejimler uygulanmaya baúlanmÕútÕr.
Vatandaúlar, kiúisel faydalarÕ için girdi talep eden giriúimci-müúteriler olarak
tanÕmlanmaya baúlamÕú ve vatandaú haklarÕndan tüketici haklarÕna do÷ru bir yönelim
olmuútur (Ulutaú, 2011: 28-29).

Bu ba÷lamda birçok ülkede hizmet sunumu ile finansman birbirinden ayrÕlarak, genellikle
kamu sektöründe faaliyette bulunan finansman kurumunun (ya da kurumlarÕnÕn) hem
kamu hem de özel sektörde faaliyet gösteren hizmet sunucularÕndan (bireysel ya da grup
olarak hizmet veren doktorlar, hastaneler, dispanserler, klinikler tanÕ merkezleri gibi)
hizmet satÕn almasÕ önerilmektedir. Finansman ile ilgili bir di÷er uygulama ise,
hükümetlerin ek kaynak oluúturmak ve hizmetlerin gereksiz olarak kullanÕlmasÕnÕ
önlemek amacÕ ile yararlandÕklarÕ katkÕ payÕ alma uygulamasÕdÕr. Türkiye’de uygulandÕ÷Õ
gibi birçok Avrupa, Afrika ve Latin Amerika ülkesinde, katkÕ payÕ alma uygulamasÕndan
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farklÕ ölçülerde yararlanÕlmak istenmiú ve katkÕ paylarÕ reform programlarÕnÕn tartÕúmalÕ
yönlerinden birini ortaya çÕkarmÕútÕr. Baúka bir uygulama ise, sa÷lÕk hizmetlerine olan
talebi kontrol etme amacÕna yönelik olarak halk sa÷lÕ÷Õ ve birinci basamak sa÷lÕk
hizmetlerinin

yeniden

belirlenerek

hastalÕ÷Õ

önlemeye

yönelik

uygulamalarÕn

yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ ve böylece maliyeti çok daha yüksek olan ikinci ve üçüncü basamak
sa÷lÕk hizmetlerine olan talebin azaltÕlmasÕnÕ hedeflemektedir. Bu uygulamanÕn en
belirgin örne÷i, sevk mekanizmalarÕnÕn güçlendirilmesi ve birinci basamak sa÷lÕk
hizmetlerinin yeniden tanÕmlanmasÕ úeklinde görülmektedir (örne÷in Türkiye’deki aile
hekimli÷i ya da Do÷u Avrupa ülkelerinde önerilen pratisyen hekimlik uygulamalarÕ). Son
uygulama alanÕ ise hizmet sunumunun yeniden incelenmesi ile ilgilidir. Bu uygulamalar
genellikle hizmet sunucularÕ ile finansman kurumu arasÕndaki iliúkilerin sözleúme
yöntemine göre yeniden düzenlenmesi ve (özellikle performansa dayalÕ) yeni ödeme
yöntemlerinin kabul edilmesi gibi politikalarÕ kapsamaktadÕr. Ancak daha önemli bir
yenilik, hizmet sunucularÕnÕn (doktorlarÕn) ilaç yazÕmÕ, tetkik talebi, sevk etme kararÕ gibi
klinik özerkliklerinin özünü meydana getiren yetkilerinin daha dikkatli bir úekilde
incelenmesi ve hatta gerekli görüldü÷ünde sÕnÕrlandÕrÕlmasÕdÕr. Performans kriterleri,
kullanÕm denetimleri, finansman kurumu tarafÕndan karúÕlanacak olan ilaç listeleri ve
kaliteyi güvence altÕna alan politikalar (örne÷in standart tedavi protokolleri ile bazÕ tÕbbi
müdahaleler için önceden onay alÕnmasÕ úartÕ uygulamasÕ gibi), doktorlarÕn maliyetleri
arttÕran ve kaynaklarÕ gereksiz yere kullanan aktörler olarak algÕlandÕ÷Õ yeni bir dönemi
iúaret etmektedir (A÷artan, 2011a: 48-49).

Kamusal alanÕn kurumsal yapÕsÕnÕn düzensizleútirilmesi, esas olarak devletin neo-liberal
dönüúümü anlamÕna gelmektedir. Bu süreçte ortaya çÕkan özelleútirme ve piyasalaútÕrma
uygulamalarÕ ile devletin “düzenleyici devlet” konumuna getirilmesi kamusal alanda
dönüúüm yaúanmasÕna yol açmÕútÕr. Önceden devlet tarafÕndan iúletilen tüm sektörlerin
özel alana aktarÕlmasÕ ve düzensizleútirilmesi ile tüm sektörlerde rekabetin ön plana
çÕkarÕlmasÕ neo-liberal devletin temel görünümleridir. Rekabetle birlikte özelleútirme ve
kuralsÕzlaútÕrmanÕn aúÕrÕ bürokrasiyi önleyece÷i, kaliteyi, verimlili÷i ve etkilili÷i
arttÕraca÷Õ, maliyetleri azaltaca÷Õ iddia edilmektedir. Kamu hizmetlerinde yaúanan
dönüúüm süreci ile birlikte, sa÷lÕk hizmetleri, ölçülebilir ve planlÕ bir iúletmeye, girdiler,
çÕktÕlar ve verimlili÷e dayalÕ bir endüstriyel üretim sistemi halini almÕútÕr. Böylece bu
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hizmetler, giderek kamusal özelliklerini yitirmeye baúlamÕútÕr. Sa÷lÕk hizmetleri devletler
tarafÕndan toplumun sa÷lÕ÷ÕnÕ ve gücünü artÕrmak yerine, potansiyel tüketicilerin
taleplerini karúÕlayabilmek için sunulur olmuútur. Sa÷lÕk hizmetlerinin birey odaklÕ bir
hâl almasÕ, sa÷lÕk ile toplum arasÕndaki iliúkiyi tümüyle ortadan kaldÕrarak, sa÷lÕk ve
hastalÕk kavramlarÕnÕ tamamen bireyselleútirmiútir. Hasta olmanÕn, riskli yaúam biçimine
sahip olan kiúilerin kendi hatalarÕndan kaynaklandÕ÷Õna yönelik bir algÕ oluúturulmuútur
(Ulutaú, 2011: 31-33).

2.2.2. Sa÷lÕk hizmetlerinin yeniden yapÕlandÕrÕlmasÕ

Son dönemde sa÷lÕk alanÕnda önemli politika de÷iúikliklerinin gerçekleútirildi÷i ve bu
de÷iúiklikler üzerinde yo÷un tartÕúmalarÕn yaúandÕ÷Õ bir süreçten geçilmektedir. Do÷u
Avrupa’dan Afrika’ya, Latin Amerika’dan Asya’ya kadar geniú bir alanda uygulamaya
konulan bu politikalarÕn belirtilen temel hedefi, vatandaúlarÕn sa÷lÕk hizmetlerine
eriúiminde sÕnÕrlamaya neden olmadan, sa÷lÕk alanÕnda artan harcamalarÕ azaltmak ve
verimlili÷i artÕrmaktÕr. Bu hedefe ulaúmak için kullanÕlacak en önemli araç ise, neoliberal piyasa anlayÕúÕ çerçevesinde sa÷lÕk hizmetlerinin yeniden yapÕlandÕrÕlmasÕdÕr. Bu
yeniden yapÕlandÕrmanÕn temel hareket noktalarÕ tüm ülkeler için çok benzer hatta aynÕ
eylem planlarÕ üzerinden biçimlendirilmektedir. Örne÷in Kenya’da uygulamaya konulan
reform Türkiye’de oldu÷u gibi; sa÷lÕk hizmetlerinin finansmanÕnÕn kurulacak olan sa÷lÕk
sigortasÕndan karúÕlanmasÕ, sa÷lÕk hizmetlerinin sunumunun âdemi merkezileútirilmesi,
hastanelerin özerk iúletmeler haline getirilmesi, sa÷lÕk hizmetlerinin sunumunda özel
sektörün payÕnÕn artÕrÕlmasÕ ve sa÷lÕk hizmetlerinden yararlanÕlmasÕnda katÕlÕm payÕ
uygulanmasÕ úeklinde ifade edilmektedir (Elbek ve Adaú, 2009: 33-34).

Sa÷lÕk hizmetleri alanÕnÕn neo-liberal politikalar do÷rultusunda yeniden yapÕlandÕrÕlmasÕ
için uygulamaya konulan programlarÕn gerekçesi, hem kamu sa÷lÕk harcamalarÕnÕn
karúÕlanmasÕ mümkün olmayan bir seviyeye ulaúmasÕ, hem de sunulan sa÷lÕk
hizmetlerinin kalitesinin düúük ve verimsiz olmasÕdÕr. Bu gerekçe ço÷u ülkede sa÷lÕk
reformunun temel nedeni olarak ifade edilmektedir. Neo-liberal paradigmaya göre kamu
sa÷lÕk sektörünün verimsiz ve niteliksiz olarak etiketlenmesi, hizmet sunumu ile
finansmanÕn ayrÕútÕrÕlarak devletin hizmet sunumundan çekilmesi, hizmet satÕn alma ve
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hastanelerin özerkleútirilmesi gibi âdemi merkeziyetçi politikalar sa÷lÕk alanÕnÕ tümüyle
piyasa aktörlerinin rekabetine açarak mevcut sorunlara çözüm getirecektir. Böylece
egemen yaklaúÕm olan neo-liberal ilkeler ekseninde kamu hizmetleri yeniden
yapÕlandÕrÕlmaya baúlamÕútÕr. Keynesyen Refah Devleti döneminde meta iliúkileri dÕúÕna
çÕkarÕlan di÷er mal ve hizmetler gibi sa÷lÕk hizmetleri de yeniden metalaútÕrÕlmaya
çalÕúÕlmaktadÕr (Elbek ve Adaú, 2009: 34; A÷artan, 2011a: 40; A÷artan, 2011b: 31;
Ulutaú, 2011: 27).

Bu politikalarÕn uygulanmasÕ, kamunun sa÷lÕk sisteminde oynadÕ÷Õ rolün yeniden
tanÕmlanmasÕ anlamÕna gelmektedir. Bu ba÷lamda devletin finansman ve düzenleme
alanlarÕndaki görev ve sorumluluklarÕ artarak devam etmekteyken, hizmet sunumundaki
rolü ciddi biçimde daraltÕlmaktadÕr. Finansman ile hizmet sunumunun birbirinden
ayrÕlmasÕ; hastanelerin özerk bir yapÕya kavuúturulmasÕ ve üst yönetimlerinin profesyonel
idarecilere devredilmesi; Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ’nÕn görevlerinin yeniden tanÕmlanmasÕ; bazÕ
sorumluluklarÕnÕn yerel yönetimlere aktarÕlmasÕ gibi birçok politika bu kapsamda
de÷erlendirilebilir. Baúka bir ifadeyle, reformlar kapsamÕnda devlet, hizmet sunumundan
geri çekilmekte ve yerini özel sektöre ya da sözleúmeli doktorlara bÕrakmakta ve bu
alandaki

sorumluluklarÕnÕ

daha

çok

düzenleme

ve

denetleme

yapmakla

sÕnÕrlandÕrmaktadÕr (A÷artan, 2011a: 49).

2.2.3. UluslararasÕ kuruluúlarÕn sa÷lÕk hizmetleri üzerindeki etkileri

Sa÷lÕk hizmetleri alanÕndaki reform hareketlerini do÷uran dÕú unsurlarÕn en baúta
gelenleri, Dünya BankasÕ (WB), UluslararasÕ Para Fonu (IMF) ve WHO gibi uluslararasÕ
kuruluúlardÕr. Özellikle WB bu konuda 1980’li yÕllarÕn sonlarÕndan itibaren hem
hazÕrladÕ÷Õ rapor ve belgeler hem de sa÷lÕk hizmetleri alanÕna sa÷ladÕ÷Õ fon ve
danÕúmanlÕk hizmetleri ile sa÷lÕk reformu çalÕúmalarÕnÕ piyasa ekonomisi çerçevesinde
yönlendirmektedir. WB’nin bu giriúimleri, özellikle istikrar tedbirleri kapsamÕnda
Geliúmekte Olan Ülkeler (GOÜ)’in ekonomik yapÕlarÕnÕ piyasa odaklÕ bir yaklaúÕmla
yeniden yapÕlandÕrmalarÕnÕ amaçlayan IMF tarafÕndan da desteklenmektedir. WB 1987
yÕlÕnda “Geliúmekte Olan Ülkelerde Sa÷lÕk Hizmetlerinin FinansmanÕ” baúlÕklÕ bir belge
yayÕnlamÕútÕr. Bu belgede WB GOÜ’in sa÷lÕk sistemlerini piyasa odaklÕ olarak
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úekillendirmelerinin gereklili÷ini ifade ederek, bunun gerekçelerini ve yöntemlerini
açÕklamaktadÕr (Altay, 2007: 41; Elbek ve Adaú, 2009: 33).

1980’li yÕllarÕn baúÕndan itibaren Latin Amerika, Do÷u ve Güneydo÷u Asya ve Afrika’da
birçok ülke ekonomik krizlerle mücadele etmekteydi. Bu krizler, Gayri Safi Milli HâsÕla
(GSMH) da ciddi düúüúlere yol açan krizlerdi ve bu ülkelerde iúsizli÷in artmasÕ, satÕn
alma gücünün azalmasÕ, vergi ve prim toplanmasÕnda zorluklar yaúanmasÕ gibi sorunlara
yol açmÕútÕr. Bu durum sa÷lÕk sistemlerini de olumsuz olarak etkilemiútir, ancak bir
taraftan da IMF ve WB gibi uluslararasÕ finans örgütlerinin müdahalesine açÕk bir ortamÕ
oluúturmuútur. Her iki kuruluú da, bir taraftan mevcut bulunan borçlarÕ yeniden
yapÕlandÕrÕrken, di÷er taraftan finans sektörü, yönetiúim ve rekabet politikalarÕ ve sosyal
güvenlik gibi alanlarda farklÕ makroekonomik uyum politikalarÕnÕn uygulanmasÕnÕ talep
etmektedirler. Bu nedenle, IMF kredileri ve bu krediler kapsamÕnda uygulanan yapÕsal
uyum programlarÕ sa÷lÕk hizmetleri alanÕndaki reform giriúimlerini etkileyen temel
unsurlardan biri olarak görülmektedir (A÷artan, 2011a: 41). IMF’in uyguladÕ÷Õ
programlar, tüm ülkelerde kamusal sa÷lÕk harcamalarÕnÕn azaltÕlmasÕnÕ ve cepten6 yapÕlan
sa÷lÕk harcamalarÕn arttÕrÕlmasÕnÕ dayatmaktadÕr. WB ise, Türkiye’nin de içinde
bulundu÷u birçok ülkede iki yüzü aúan proje ile sa÷lÕk reformlarÕnÕ finanse etmekte ve
sa÷lÕktaki özelleútirme sürecini desteklemektedir. Sa÷lÕk hizmetlerinin dönüúümünde
uluslararasÕ finans kuruluúlarÕ ile birlikte çok uluslu úirketlerde önemli bir rol
oynamaktadÕr. Sa÷lÕk hizmetleri sektörünü uluslararasÕ yatÕrÕmcÕlar açÕsÕndan daha cazip
hale getiren unsur ise, kriz koúullarÕnda bile sa÷lÕk hizmetlerine olan talebin
azalmamasÕdÕr. Özellikle tedavi edici bakÕm hizmetlerine duyulan ihtiyaç, dünya
ekonomik konjonktüründen etkilenmemektedir (Ulutaú, 2011: 54).

Sa÷lÕk hizmetleri alanÕnda artarak devam eden bir uluslararasÕ iúbirli÷i bulunmaktadÕr.
Öncelikle WHO olmak üzere sa÷lÕ÷Õn birçok alanÕnda hizmet veren UNICEF, Birleúmiú
Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Birleúmiú Milletler Çevre ProgramÕ (UNEP), Birleúmiú
Milletler GÕda ve TarÕm Örgütü (FAO), UluslararasÕ ÇalÕúma Örgütü (ILO) gibi
uluslararasÕ kurumlar bu ba÷lamda ifade edilebilir. Türkiye de bu kurumlarÕn

6

Sa÷lÕk sistemleri literatüründe devlet tarafÕndan ödenmedi÷i için do÷rudan kiúiler tarafÕndan karúÕlanan
sa÷lÕk harcamalarÕ Tatar (2011) tarafÕndan “Cepten YapÕlan Ödemeler”, Sülkü (2011) tarafÕndan “Cepten
Sa÷lÕk HarcamalarÕ”, Ulutaú, (2011) tarafÕndan “Cepten YapÕlan Harcamalar” úeklinde ifade edilmektedir.
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çalÕúmalarÕna aktif olarak katÕlmakta ve iúbirlikleri geliútirmektedir. Özellikle WHO’nun
1996 yÕlÕnÕn Haziran ayÕnda yayÕnlamÕú oldu÷u Ljubljana Sözleúmesi Örgüte üye olan
ülkeler tarafÕndan kabul edilmiútir. 2000’li yÕllarda sa÷lÕk politikalarÕna yön vermek
amacÕyla hazÕrlanan bildirgede, temel ilkeler ve de÷iúim yönetimi ilkeleri olmak üzere iki
yönlü ilkeler grubuna yer verilmektedir. Temel ilkeler kapsamÕnda; insan onuru, eúitlik,
dayanÕúma ve iú ahlâkÕ gibi de÷erler tarafÕndan motive olmak; sa÷lÕkla ilgili kazanÕmlarÕ
hedeflemek; toplumu hizmetin merkezinde görmek; sa÷lÕk hizmetlerinde kaliteye
odaklanmak; sa÷lam bir finansman yapÕsÕ oluúturmak; birinci basamak koruyucu sa÷lÕk
hizmetlerine yönelmek gibi hedefler yer almaktadÕr ( The Ljubljana Charter, 1996: 2-3).

Bildirgenin de÷iúim yönetimi ilkeleri kapsamÕnda ise; sa÷lÕk politikasÕnÕn geliútirilmesi,
vatandaú tercihlerinin ve önceliklerinin de÷erlendirilmesi, sa÷lÕk hizmetlerinin
sunumunun yeniden yapÕlandÕrÕlmasÕ, yönetim mekanizmalarÕnÕn güçlendirilmesi,
denenmiú yöntem ve araútÕrmalardan yararlanÕlmasÕ ilkeleri bulunmaktadÕr (The
Ljubljana Charter, 1996: 3-6).

Geliúmekte olan ülkelerin sa÷lÕk sistemlerini incelemekte olan çalÕúmalar uygulanan
ekonomik programlarÕn ve borç yükünün sa÷lÕk sistemlerini ne kadar olumsuz
etkiledi÷ini göstermektedir. Borç geri ödemeleri hükümetlerin mevcut kaynaklarÕnÕn
daha da azalmasÕna neden olmakla birlikte, dayatÕlan úartlar sosyal harcamalarÕn
kÕsÕlmasÕnÕ öngörmekte ve böylece sa÷lÕk hizmetlerinin üzerindeki baskÕyÕ daha da
arttÕrmaktadÕr. Bunlara yabancÕ sermayeyi kaçÕrmak endiúesi ile sa÷lÕk ve di÷er sosyal
güvenlik harcamalarÕnÕn uluslararasÕ rekabet gücünü azaltma olasÕlÕ÷Õ da eklenince
reformlarÕn ço÷u harcamalarÕn düzenlenip daha etkin kullanÕlmasÕna odaklanmÕútÕr.
Sonuç olarak, küresel ekonomik koúullar 1980’li yÕllarÕn sonlarÕndan itibaren temel
dönüúümler geçirmekte ve politika yapÕcÕlarÕ sa÷lÕk sistemlerini yeniden gözden
geçirmek zorunda bÕrakmaktadÕr (A÷artan, 2011a: 41-42).

Kamusal sa÷lÕk hizmetlerinde bu sürecin etkisi bu hizmetlerin dünyanÕn birçok yerinde
IMF, WB gibi kuruluúlarÕn ve Hizmet Ticareti Genel AnlaúmasÕ (GATS) ve Ticaretle
Ba÷lantÕlÕ Fikri Mülkiyet HaklarÕ AnlaúmasÕ (TRIPS) gibi anlaúmalarÕn takvimleri ve
kurallarÕna göre oluúturulmasÕnda görülmektedir. GATS uluslararasÕ hizmet ticaretine
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yönelik tüm ilke ve kurallarÕ küresel olarak belirleyerek, uluslararasÕ hizmet ticareti ile
birlikte, geliúmiú ülkelerin öncelikle az geliúmiú ülkeler olmak üzere di÷er ülkelerdeki
hizmet sektörlerine do÷rudan yatÕrÕm yapabilmelerini sa÷lamak için hizmetlerin
serbestleúmesini sa÷layan bir anlaúmadÕr. 1980’li yÕllardan beri birçok ülkede kamu
hizmetleri özelleútirilmiú, özelleútirilmeyenler ise taúeronlaútÕrma veya piyasalaútÕrma
yoluyla rekabete açÕlmaktadÕr. Böylece, bu hizmetlerin tümü GATS ’a uygun hale
getirilmiútir. Bu koúullar sa÷lÕk hizmetleri piyasasÕ içinde geçerli bulunmaktadÕr ve
gittikçe artarak ilgi çeken sa÷lÕk piyasasÕ, ulus devletlerin egemenli÷inden çÕkarak küresel
piyasa kurallarÕnÕn egemenli÷i altÕna girmektedir. TRIPS ise patent korumasÕ ile tüm
dünyada ilaç ve aúÕlarÕn üretilmesine ve ticaretine iliúkin etkisi sebebiyle sa÷lÕk hizmetleri
bakÕmÕndan önem taúÕmaktadÕr. ølaç patentlerinin korunmasÕ gereklili÷ine yönelik temel
gerekçe kâr garantisi olmaksÕzÕn ilaç úirketlerinin Ar-Ge yatÕrÕmÕ yapmayaca÷Õ, bu
durumun ise toplum sa÷lÕ÷Õ açÕsÕndan tehlike oluúturaca÷ÕdÕr. Fakat patent korumasÕnÕn
yaygÕnlaútÕrÕlmasÕnÕn çok uluslu ilaç úirketlerinin özellikle geliúmekte olan ülkelerde
yaygÕn olan hastalÕklarÕ tedavi etmeye yönelik yatÕrÕmlar sa÷ladÕ÷ÕnÕ gösteren kanÕt
bulmak güçtür. Aksine pnömani, tüberküloz ve ishalli hastalÕklar gibi yaygÕn hastalÕklar
için çok küçük Ar-Ge paylarÕ ayrÕldÕ÷Õ görülmektedir (Ulutaú, 2011: 52-53; A÷artan,
2011b: 41-44).

2.3. Neo-Liberal Dönüúüm ve Sa÷lÕk PolitikalarÕ

1980’li yÕllarda neo-liberal politikalarÕn egemen hale gelmesi ile birlikte refah devleti
uygulamalarÕ sorgulanmaya ve yönetim biçimleri yeniden irdelenmeye baúlanmÕútÕr.
Refah devletinin e÷itim, sa÷lÕk, sosyal güvenlik, emeklilik, sosyal yardÕm gibi
uygulamalarÕnÕn; sorunlarÕ çözmek yerine devlet harcamalarÕnÕ arttÕrdÕ÷ÕnÕ, yatÕrÕm ve
istihdamÕ olumsuz etkileyerek adaletsizli÷e yol açtÕ÷ÕnÕ ifade eden liberal görüúler,
eleútirilerini refah devletinin bu hizmetleri açÕsÕndan yo÷unlaútÕrmÕúlardÕr. Devletin
yeniden yapÕlandÕrÕlmasÕ ile bu sorunlarÕn çözülebilece÷i iddia edilmektedir. Neo-liberal
anlayÕú, devletin verimsiz çalÕúmasÕnÕn nedeni olarak refah harcamalarÕnÕn artmasÕnÕ ve
devlet tekellerini göstermektedir. Neo-liberal anlayÕúa göre, devletin verimli hale
getirilmesi için; personel, yatÕrÕm, sa÷lÕk, e÷itim gibi devlet harcamalarÕnda sÕnÕrlamalara
gidilerek sosyo-ekonomik hayatta devletin etkinli÷inin azaltÕlmasÕ ve piyasa aktörlerinin
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etkin hale getirilmesi gerekmektedir (Gül ve Ergun, 2010: 319). Kamusal hizmetlerin
tümünü metalaútÕran ve piyasa aktörlerinin etkinli÷ini savunan neo-liberal anlayÕúÕn temel
önermesi daha az devlet ve daha çok piyasa úeklindedir. Devletin küçültülmesine yönelik
olarak özelleútirme, rekabetçi seçenekler ve piyasa temelli söylemler ile devletin sosyoekonomik yaúama yönelik müdahalelerinin azaltÕlmasÕ düúüncesi ön plana çÕkmaktadÕr.
Yeniden yapÕlanma sürecinde devletin rolünün yeniden tanÕmlanmasÕ ile birlikte kamu
hizmetlerinde de köklü bir dönüúüm yaúanmÕútÕr. Refah devletinin vatandaúlÕk hakkÕ
olarak gördü÷ü kamusal hizmetlerin sunumunda, neo-liberal anlayÕú do÷rultusunda
müúteri temelli bir anlayÕúla parasÕ olana hizmet verilmesi úeklinde bir dönüúüm
yaúanmÕútÕr. Bu úekilde devletin etkinli÷inin azaltÕlmasÕ ve piyasa koúul ve aktörlerine
bÕrakÕlmasÕ gerekti÷i düúünülen alanlardan biri de sa÷lÕk hizmetleri olmuútur (Gül ve
Ergun, 2010: 320).

Dünyada egemen olan yeniden yapÕlanmanÕn temel özellikleri, sa÷lÕk sisteminde özel
sektörün payÕnÕn artmasÕ, devletin kendi rolünü düzenleyicilikle sÕnÕrlandÕrmasÕ, sa÷lÕk
alanÕnda çalÕúanlarÕn çalÕúma koúullarÕnÕn kötüleúmesi, sivil toplumun baskÕ gücünün
zayÕflatÕlmasÕ, sigorta kapsamÕnÕn geniúletilip hizmetlerin kapsamÕnÕn daraltÕlmasÕ,
çokuluslulaúma ve sermayenin yo÷unluk kazanmasÕ olarak görülmektedir (Çolak, 2012:
44-45).

2.3.1. Sa÷lÕk hizmetlerinin metalaúmasÕ

Sa÷lÕk hizmetlerinin metalaúmasÕ ile sa÷lÕk hizmetlerinin ortak yarar, baúka bir deyiúle
tüm toplumun fiziksel, ruhsal ve toplumsal yönlerden tam bir iyilik hali içinde olmasÕnÕ
sa÷lama amacÕyla üretilmesi ve sunulmasÕ yerine kâr maksimizasyonu ve maliyet
minimizasyonu hedeflerine göre örgütlenmiú ticari amaçlarla üretilmeye baúlanmasÕ
anlatÕlmaktadÕr. Sa÷lÕ÷Õn metalaútÕrÕlmasÕ ile birlikte, yurttaúlarÕn sa÷lÕk ihtiyaçlarÕnÕ
karúÕlamayÕ amaçlayan kamusal sa÷lÕk hizmetleri, giderek tüketicileri tatmin etmeye
odaklanmÕútÕr. Sa÷lÕk hizmetlerinin kamu / özel karmasÕ úeklinde sunuldu÷u ülkelerde,
genellikle özel sektörün en kârlÕ alanlarda faaliyette bulunmasÕ, belirli co÷rafi bölgelerde
yo÷unlaúmasÕ ve en yüksek maliyetli / en düúük getirili sa÷lÕk hizmetlerinin kamu
tarafÕndan yerine getirilmesi durumuyla karúÕlaúÕlmaktadÕr. Böylece, kamu özel sektör
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karúÕlaútÕrmasÕ yapÕlarak, kamusal sa÷lÕk hizmetlerinin verimsiz oldu÷u ileri
sürülebilmektedir. AyrÕca özel sektör kaynaklarÕnÕn geliútirilmesinin, kamudan özel
sektöre kaynak aktararak, destek ve teúvikler sa÷layarak gerçekleútirildi÷i de
görülmektedir. Örne÷in kamu hastanelerindeki özel yataklar devlet deste÷i almakta, özel
sa÷lÕk sigortalarÕ vergi teúvikleri ile desteklenmektedir. Kamu e÷itim kurumlarÕnda
yetiútirilen ve kamu hastanelerinde hizmet vermekte olan doktorlar, daha yüksek ücretler
karúÕlÕ÷Õnda özel sa÷lÕk kurumlarÕna geçebilmektedir (Ulutaú, 2011: 33-39).

2.3.2. Sa÷lÕk hizmetlerinin özelleútirilmesi

Özelleútirme, genel olarak, bir malÕn mülkiyetinin devletten özel sektöre aktarÕlmasÕ
süreci úeklinde tanÕmlanmaktadÕr. Özelleútirme daha geniú anlamda ise, kamulaútÕrmanÕn
aksine, devletin ekonomiye müdahalesinin en alt düzeye indirilmesi ya da tamamen
ortadan kaldÕrÕlmasÕna yönelik uygulamalar úeklinde tanÕmlanmaktadÕr (Karabulut, 2001:
31). Bu tanÕmlar, kamu ve özel sektör arasÕnda belirgin bir úekilde farklÕlÕ÷Õn oldu÷u
düúüncesine dayanmaktadÕr. Günümüzde sa÷lÕk sistemi, devlet ile serbest piyasanÕn
birbirine eklemlendi÷i ve özelleútirmenin farklÕ úekilde uygulandÕ÷Õ bir sahadÕr (A÷artan,
2011b: 34). Sa÷lÕk hizmetlerinin özelleútirilmesinde yaygÕn olarak kullanÕlan özelleútirme
yöntemleri; do÷rudan özelleútirme, hizmet alÕmÕ ve alt iúverenlik yoluyla kÕsmi
özelleútirme, özel sa÷lÕk sigortalarÕnÕn yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ, özerkleútirme yoluyla
özelleútirme, maliyet paylaúÕmÕ politikalarÕ ve kamu özel ortaklÕ÷Õ olarak ifade
edilmektedir.

2.3.2.1. Do÷rudan özelleútirme

Sa÷lÕk kurumlarÕ mülkiyetinin kamudan özel sektöre geçmesi biçiminde ifade edilebilen
bu özelleútirme úekli, sa÷lÕk hizmetlerinde en az kullanÕlan özelleútirme yöntemidir
(Ulutaú, 2011: 34; A÷artan, 2011b: 34).

Kamu kurumlarÕ tarafÕndan sunulmakta olan sa÷lÕk hizmetlerinin özelleútirilmesi, âdemi
merkeziyetçilik veya iúletmecilik anlayÕúÕ ile ba÷lantÕlÕ olabilece÷i gibi yeni kamu
yönetimi ve politika reformlarÕnÕn sonucu olarak da görülebilmektedir. BazÕ WB
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ekonomistleri do÷rudan özelleútirmeyi, hastanelerin özerkleúmesi ve ticarileúmesi olarak
ifade ettikleri geliúmelerin do÷al bir sonucu olarak görmektedirler. Fakat geliúmiú
ülkelerde veya eski Sovyetler Birli÷i ve Do÷u Avrupa’nÕn geçiú ekonomilerinde bile
sa÷lÕk kurumlarÕnÕn tam olarak özelleútirilmesi gerçekleútirilememiútir. ùili’de Pinochet
rejimi 1990 yÕlÕna kadar sa÷lÕk harcamalarÕnÕ zorla, 1974 yÕlÕndaki düzeyinin %34’üne
indirmiútir. 1981 ve 1992 yÕllarÕ arasÕnda özel yataklarÕn oranÕ iki kattan fazla artmÕútÕr.
Ancak askeri diktatörlük altÕnda ve otoriter neo-liberalizmin zirvesinde dahi Pinochet
bütün sistemi özelleútirmekten geri adÕm atarak hastane yataklarÕnÕn %75’ini kamu
kesiminde tutmuútur (Lister ve Labonte, 2011: 216).

2.3.2.2. Hizmet alÕmÕ ve alt iúverenlik yoluyla kÕsmi özelleútirme

Hizmet alÕmÕ kavramÕ sa÷lÕk kurumlarÕnÕn sunmakta olduklarÕ bazÕ hizmetleri kendileri
üretmek yerine, baúka firmalardan satÕn almalarÕnÕ ifade etmektedir. Alt iúverenlik ise, bir
firmanÕn çalÕúanlarÕnÕn bir baúka firmanÕn (ana firmanÕn) üretim mekânÕnda, ana firmanÕn
iúinin bir bölümünü yapmasÕ olarak tanÕmlanmaktadÕr. Bu durumda fiili olarak ana
firmanÕn kadrolu iúçilerinden farklÕ úekilde çalÕúÕlmamakta, ancak yasal olarak farklÕ bir
iúverene ba÷lÕ olarak çalÕúÕlmaktadÕr. ÇalÕúanÕn vergi, sigorta gibi yükümlülükleri taúeron
firmanÕn sorumlulu÷una geçmektedir. Son dönemde hem kamuda hem de özel sektörde
sa÷lÕk alanÕndaki hizmetlerin önemli bir kÕsmÕ taúeron úirketler aracÕlÕ÷Õ ile verilmektedir
(Sönmez, 2011: 94-95).

Hizmet alÕmÕ, taúeronlaútÕrma ve benzeri uygulamalarla kamu ve özel sektör arasÕndaki
ayrÕm ortadan kaldÕrÕlmaktadÕr. Öncelikle destek hizmetlerinde baúlayan bu uygulamalar
günümüzde tüm ülkelerde temel tÕbbi hizmetleri de kapsayacak úekilde geniúlemiútir
(Ulutaú, 2011: 34-35). Kamu sa÷lÕk kurumlarÕnda, maliyetleri en aza indirme
çabalarÕndan biri olarak taúeronlaútÕrma görülmektedir. Sa÷lÕk çalÕúanlarÕ, klinik ve
destek hizmeti çalÕúanlarÕ olarak ikiye bölünmektedir. Geçmiúte kadrolu memurlarÕn
yaptÕ÷Õ iúler, geçici sözleúme ile çalÕúan, düúük ücretli taúeron çalÕúanlarÕna verilmektedir.
Güvenlik ve yemek hizmetleri ile baúlayan sa÷lÕk hizmetlerinde taúeronlaúma Sa÷lÕk
BakanlÕ÷Õ’na ba÷lÕ hastanelerde hemúire, radyoloji teknisyeni, laborant, tÕbbi sekreter,
hasta bakÕcÕ gibi mesleklerinde taúeron firma çalÕúanlarÕ tarafÕndan yürütülmesi ile
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sonuçlanmaktadÕr. Mutfak, temizlik ve güvenlik hizmetlerinin özelleútirilmesiyle
baúlayan süreç kÕsa sürede hastabakÕcÕ, hemúire, radyoloji teknisyeni, laborant,
otomasyon ve tÕbbi sekreterlik hizmetlerini de kapsayarak doktor eme÷i ve kÕsmen
hemúireli÷in dÕúÕndaki bütün alanlara yayÕlmÕútÕr. Birçok kamu hastanesinde sa÷lÕk
hizmetinin dÕúarÕdan hizmet alÕmÕyla yapÕlmasÕnÕ engelleyen yargÕ kararÕ nedeniyle
do÷rudan sa÷lÕk hizmeti gören (hemúire, hasta bakÕcÕ, laboratuvar ve radyoloji teknisyeni
gibi) personel temizlik ihalelerine dâhil edilmekte ve sanki temizlik personeli gibi
istihdam edilmektedir. Bu úekilde hasta taúÕma, pansuman, acil servislerde yardÕmcÕ
personel, materyal nakliyesi, hasta bakÕmÕ gibi iúlerin tamamÕ “geçici iúçi” ya da “taúeron
iúçisi” olarak adlandÕrÕlan çalÕúanlar tarafÕndan yapÕlmaktadÕr (Karabulut, 2001: 37-38;
Soyer, 2003: 315; Sönmez, 2011: 95; A÷artan, 2011b: 34; Tüzün, 2012: 74; Sertlek, 2012:
90-91).

Hastanelerin temizlik, yemekhane, bakÕm onarÕm gibi alt hizmetleri ihaleye
çÕkarÕlmaktadÕr. øhale, alÕnacak hizmet için belirlenen tahmini bedel üzerinden ve teklif
usulüyle gerçekleútirilmektedir. øhaleyi alan taúeron úirketler neredeyse hiçbir sermaye
yatÕrÕmÕ yapmamaktadÕrlar. Kâ÷Õt üzerinde bu úirketlerin elemanÕ olarak görünen iúçiler,
hastane

yönetiminin

yaptÕ÷Õ

görevlendirmelere

ve

iú

programÕna

göre

çalÕútÕrÕlmaktadÕrlar. Baúka bir deyiúle taúeron úirketler aracÕlÕ÷Õ ile çalÕútÕrÕlan sa÷lÕk
personeli aynÕ servislerde, aynÕ bölümlerde kendileri ile aynÕ iúi yapan, aynÕ okul mezunu
olduklarÕ arkadaúlarÕ ile aynÕ úekilde sevk ve idare edilmektedirler. Taúeron úirketlerin
yaptÕklarÕ tek úey, hastanenin ihtiyaç duydu÷u personeli, hastane yönetiminin öngördü÷ü
maliyetle sa÷lamasÕna aracÕ olmaktÕr (Çerkezo÷lu, 2012: 102-103).

2.3.2.3. Özel sa÷lÕk sigortalarÕnÕn yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ

Özel sa÷lÕk sigortasÕ; bir sosyal güvenlik kurumuna kayÕtlÕ olup olmadÕ÷Õna bakÕlmaksÕzÕn
sigortalÕnÕn karúÕlaúaca÷Õ hastalÕk ve/veya kaza sonucu yaralanmasÕ halinde ihtiyaç
duyaca÷Õ muayene, tedavi ve ilaç masraflarÕnÕ karúÕlayan bir sigorta úeklidir. Özel sa÷lÕk
sigortalarÕnÕn amacÕ, kiúilerin sigorta baúlangÕç tarihinden sonra meydana gelebilecek
risklerine karúÕ güvence sa÷lamaktÕr. Kiúilerin sigorta baúlangÕç tarihinden önce
gerçekleúmiú bulunan hastalÕklarÕ varsa bu hastalÕklarÕ güvence kapsamÕ dÕúÕnda
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kalmaktadÕr.

Riskin

gerçekleúmesi

halinde

sigortanÕn

görevi,

sigortalÕnÕn

sigortalanmadan önceki durumuna kavuúturulmasÕdÕr. Özel sa÷lÕk sigortalarÕ, tÕbbi
harcamalar ve iú göremezlik gelirleri konusunda güvence sa÷lamaktadÕr. Özel sa÷lÕk
sigortasÕ kâr amaçlÕ bir model oldu÷u için yüksek risk gruplarÕnÕ dÕúlama e÷ilimi
taúÕmaktadÕr. Risk arttÕkça, ödenmesi gereken prim miktarÕ da artaca÷Õndan düúük gelir
gruplarÕndaki kiúiler dezavantajlÕ konumda bulunacaktÕr (Çelik, 2011: 187-188).

WB ve di÷er kuruluúlarÕn katÕlÕm paylarÕnÕ desteklemesinin nedenlerinden biri, en yoksul
ülkelerde bile sigorta planlarÕnÕn ortaya çÕkmasÕnÕ sa÷lamasÕ olmuútur. Ancak bu
yaklaúÕmÕn savunucularÕ dahi bu durumu destekleyen kanÕtlar bulmakta zorlanmaktadÕr.
Zimbabwe’de sa÷lÕk hizmetlerinin finansmanÕnÕ inceleyen büyük bir atölye çalÕúmasÕ,
katÕlÕm paylarÕnÕn her türden sigorta planÕnÕn geliútirilmesinde yaúamsal öneme sahip
oldu÷u sonucuna varmÕútÕr. Buna karúÕlÕk, yapÕlan araútÕrmalar, geliúmekte olan ülkelerde
uygulanan bu tür sa÷lÕk sigortasÕ planlarÕnda sadece sÕnÕrlÕ baúarÕ kanÕtÕ bulabilmiútir.
ABD UluslararasÕ KalkÕnma AjansÕ (USAID) tarafÕndan finanse edilen bir araútÕrma,
araútÕrma yapÕlan nüfusun sadece küçük bir bölümünün özel sa÷lÕk sigortasÕ sahibi
oldu÷unu ve sigorta planlarÕnÕn toplam sa÷lÕk finansmanÕna anlamlÕ bir kaynak katkÕsÕ
sa÷lamadÕ÷ÕnÕ göstermiútir. Bununla birlikte, bu sigorta planlarÕ, düúük gelir grubunda
bulananlarÕn veya kÕrsal bölgelerde yaúayan nüfusun bu planlara eriúimini sÕnÕrlama ve
daha üst gelir gruplarÕnÕ veya kayÕtlÕ çalÕúanlarÕ kapsamÕna alma e÷iliminde
bulunmaktadÕr (Lister ve Labonte, 2011: 212).

Özel sa÷lÕk sigortalarÕnÕn yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ, kamusal sa÷lÕk sigortalarÕnÕn kapsamÕnÕn
daraltÕlmasÕ (örne÷in diú tedavilerinin kapsam dÕúÕna çÕkarÕlmasÕ), cepten yapÕlan
ödemelerin ve ek ödemelerin artÕrÕlmasÕ, özel bireysel sa÷lÕk sigortalarÕnÕn
yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ, kamu ile özel sektör arasÕndaki sÕnÕrlarÕ ortadan kaldÕran di÷er
uygulamalardÕr. Türkiye’de de hastanelerin Sosyal Güvenlik Kurumu çatÕsÕ altÕnda
birleútirilerek finansman ile hizmet sunumunun ayrÕlmasÕ ve genel sa÷lÕk sigortasÕnÕn
uygulamaya konulmasÕ ile bu adÕmlar atÕlmÕútÕr (Ulutaú, 2011: 35).

70


2.3.2.4. Özerkleútirme yoluyla özelleútirme

Özerkleútirme kavramÕ, 1980’li yÕllardan sonra neo-liberal politikalarla birlikte tüm
dünyada yaygÕnlaúan ve kamu hizmetlerinin daha etkin bir úekilde sunulmasÕnÕ
hedefleyen yönetiúim yaklaúÕmÕ ile kullanÕlmaya baúlanan bir kavram olarak
görülmektedir. Özerkleútirmenin temel amaçlarÕndan biri kamu hizmetlerinin etkili bir
biçimde, iúletme mantÕ÷Õ ile sunulmasÕdÕr. 1980 sonrasÕ dönemde, küreselleúmenin hÕz
kazanmasÕ, yerelleútirme politikalarÕnÕn uygulanmaya baúlanmasÕ ile bu ortamÕ
sa÷layacak desantralizasyon yöntemlerinin kullanÕlmasÕ da önemli hale gelmiútir.
Özerklik de bu ba÷lamda bir desantralizasyon uygulamasÕ olarak kullanÕlmaktadÕr.
Özerklik, merkezden yönetimin ve bürokratik çalÕúmanÕn olumsuzluklarÕnÕ gidermek
veya azaltmak için bir araç olarak görülmektedir (Kablay, 2002: 36).
Özerkleútirme yoluyla özelleútirmeye örnek olarak øngiltere’de hastaneler ve bazÕ toplum
sa÷lÕ÷Õ merkezlerinin yarÕ özerk vakÕflar úeklinde yeniden örgütlenmeleri verilmektedir.
Bu vakÕflar artÕk yÕllÕk sabit bütçelere sahip de÷illerdir. Bunun yerine Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ
adÕna hareket eden satÕn alma kuruluúlarÕndan ihale kazanmalarÕ beklenmektedir.
Böylelikle hastaneler artÕk Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ’na karúÕ de÷il, yeni kurulan sa÷lÕk piyasasÕ
düzenleme kurumuna karúÕ sorumludurlar. Ticari úubeler kurarak, özel úirketlerle ticari
iliúkilere girerek veya finansal piyasadan fon sa÷layarak gelir elde etmeleri yasal hale
gelmiútir. Hastane bölümleri, her bir iúlem baúÕna ücret alan ayrÕ mali birimler haline
gelmiútir. Bu durum, toplumun sa÷lÕk ihtiyaçlarÕ için hangi birimlerin daha önemli oldu÷u
dikkate alÕnmaksÕzÕn hastanenin daha çok kazanç elde eden birimlerine daha çok yatÕrÕm
yapÕlmasÕ sonucunu do÷urmuútur. Beveridge tipi di÷er sa÷lÕk sistemlerinde de benzer
geliúmeler olmuútur. Örne÷in øsveç’te hastaneler özerkli÷e kavuúmuú ve kamusal limited
úirketler halini almÕútÕr (Ulutaú, 2011: 35-36).

2.3.2.5. Maliyet paylaúÕmÕ politikalarÕ

Maliyet paylaúÕmÕ, sa÷lÕk hizmetlerinden yararlanan kiúilerin hizmet sunucularÕna
do÷rudan yaptÕklarÕ ödemeyi ifade etmektedir. Bu yöntemle, sa÷lÕk sektöründeki
maliyetlerin belirli bir oranÕnÕn kiúiye yüklenerek kamu tarafÕndan finanse edilen sa÷lÕk
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hizmetlerine olan talebin azaltÕlmasÕ amaçlanmaktadÕr. Sa÷lÕk hizmetlerinden yararlanan
kiúinin maliyet paylaúÕmÕna katÕlÕmÕnda üç yöntem kullanÕlmaktadÕr. Birincisi ön ödeme
yöntemidir. Örne÷in kiúi hastaneye yatma maliyetinin belirli bir kÕsmÕnÕ sigorta
programÕndan yararlanabilmek için cepten ödemektedir. økinci yöntem katkÕ payÕdÕr.
Örne÷in kiúi ilaçlarÕn tutarÕnÕn %10’unu veya muayene ücretinin belirli bir oranÕnÕ
ödemektedir. Üçüncü yöntem ise sigortalÕ payÕdÕr. SigortalÕ payÕ; sigortalÕ tarafÕndan bir
hizmet için ödenmek zorunda olan toplam bedelin oranÕnÕ ifade etmektedir. Örne÷in kiúi
toplam yatarak tedavi bedelinin %20’sini ödemektedir. Avrupa ülkeleri ve Türkiye’de
hastane ve doktor hizmetlerinde maliyetleri sÕnÕrlamak, gelirleri arttÕrmak ve sigortanÕn
oldu÷u durumlarda talebin sÕnÕrlandÕrÕlmasÕ amacÕ ile maliyet paylaúÕmÕ politikalarÕ
kullanÕlmaktadÕr (YÕldÕrÕm, 2000: 4)
Bu politika geliúmekte olan ülkelerde yaygÕn bir úekilde uygulanmaktadÕr. 30 Afrika
ülkesinde yapÕlan bir araútÕrmada 27 ülkede, katÕlÕm payÕnÕn uygulandÕ÷Õ görülmüútür.
KatÕlÕm paylarÕnÕn, hizmetlerin kalitesinde ve ilaçlarÕn bulunabilirli÷inde bir iyileúme
kaydedilirse kullanÕmda gerçekten bir artÕúa yol açabilece÷i iddialarÕnÕn geçerlili÷i
Nijerya’da yapÕlan bir araútÕrmada sorgulanmÕútÕr. Bu araútÕrma ücretler nedeniyle
dÕúlanan yoksul kullanÕcÕlarÕn yerini, toplumun ödeyebilme gücü olan daha zengin
kesimlerinin aldÕ÷ÕnÕ iddia etmektedir. Sa÷lÕk hizmetlerine eriúimleri engellenecek
olanlar ise yoksullar ve özellikle kadÕnlardÕr. AslÕnda bu etki herhangi bir satÕú hasÕlatÕ ile
maliyeti karúÕlama programÕnÕn en tutarlÕ ve beklenen sonucudur (Lister ve Labonte,
2011: 209-210). Maliyet paylaúÕmÕnÕn özellikle alt gelir grubunda yer alanlar için sa÷lÕk
hizmetlerinin ulaúÕlabilirli÷ini ve kullanÕmÕnÕ olumsuz úekilde etkileyece÷i, sa÷lÕkta
hakkaniyet ilkesinin uygulanmasÕnÕn engellenece÷i genel kabul görmektedir (YÕldÕrÕm,
2000: 4; Çelik, 2011: 195-196). Benzer úekilde WHO, hastanÕn sa÷lÕk hizmetine ihtiyaç
duydu÷unda katÕlÕm payÕ ödeme zorunlulu÷u bulunmakta ise, sa÷lÕk kurumlarÕna
baúvurma e÷iliminin %40,6 ile %43,5 oranÕnda azaldÕ÷ÕnÕ belirtmektedir (Elbek ve Adaú,
2009: 38).

Özel sa÷lÕk hizmeti sa÷layÕcÕlarÕ ile belirli sa÷lÕk hizmetlerinin satÕn alÕnmasÕ amacÕ ile
yapÕlan sözleúmelerinde maliyet paylaúÕmÕ politikalarÕ arasÕnda de÷erlendirilebilece÷i
ileri sürülmektedir. Çünkü özel hizmet sa÷layÕcÕlarÕ ile sözleúme yapmanÕn yarataca÷Õ
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rekabet, maliyetlerin azaltÕlmasÕnÕ sa÷layacaktÕr. Baúka bir açÕdan bakÕldÕ÷Õnda ise,
sözleúme hükümeti hizmet sunucu ve finansman sa÷layÕcÕ rolden, sadece aracÕ konumuna
da getirebilmektedir (GünaydÕn, 2011: 337-341).

2.3.2.6. Kamu özel ortaklÕ÷Õ

Kamu özel ortaklÕ÷Õ, finansman ve karar alma süreçlerinde, hükümet ve hükümet dÕúÕ
kurumlarÕn birlikte yer aldÕ÷Õ karma bir yönetim anlayÕúÕnÕ ifade etmektedir. Kamu özel
ortaklÕ÷ÕnÕn üç temel unsuru bulunmaktadÕr. ølki, bu ortaklÕk en az bir kâr amacÕ güden
kuruluú ile bir kâr amacÕ gütmeyen kuruluú arasÕnda olmalÕdÕr. økincisi, bu ortaklÕkta
yapÕlacak faaliyetler ile sa÷lanacak yararlarÕn paylaúÕmÕ yapÕlmalÕdÕr. Üçüncü olarak,
kamu sa÷lÕ÷Õ alanÕnda yapÕlacak ortaklÕk, özellikle dezavantajlÕ kesimler için sosyal bir
de÷er yaratmalÕdÕr. Bu sistem, Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ ya da ulusal sa÷lÕk sigortasÕ kurumu ile
özel sektör arasÕnda imzalanan bir sözleúmedir. Bu sözleúmenin kapsamÕ klinik hizmetler
olabilece÷i gibi, çamaúÕrhane hizmetleri, klinik destek hizmetleri (laboratuvar hizmetleri
gibi), özel klinik hizmetler (hemodiyaliz gibi) ya da bütün bir hastane yönetimi için dÕú
kaynak

kullanÕmÕ

olabilmektedir.

Sözleúmelerle

özel

sektörün

sorumlulu÷u

belirlenmektedir. Finansman, ortaklaúa sa÷lanabilece÷i gibi, taraflardan biri de
üstlenebilmektedir. Kamu özel ortaklÕ÷Õ, kamu ve özel sektör arasÕnda sürekli bir
iúbirli÷ini vurgulamak için kullanÕlmaktadÕr. Sa÷lÕk hizmetleri alanÕnda üç farklÕ biçimde
kullanÕlmaktadÕr. ølki küresel kamu özel ortaklÕ÷Õ, ikincisi ülke içinde sa÷lÕk hizmetlerinin
hem üretim hem de sunumunu içeren ticari iúbirli÷i ve üçüncüsü, ülke içinde sa÷lÕk
hizmetlerinin sunumunda kurulan ortaklÕktÕr. Ülke içinde uygulanan kamu özel ortaklÕ÷Õ
ile küresel düzeyde uygulanan kamu özel ortaklÕ÷ÕnÕ birbirinden ayÕran farklÕlÕklar;
uluslararasÕ örgütler, ortaklÕklar ve sivil toplum örgütleri úeklinde ortaya çÕkmaktadÕr
(GünaydÕn, 2011: 355-357).

Kamu özel ortaklÕ÷Õ kapsamÕnda özel bir iúletmenin bir kamu hastanesini inúa etmesi,
hastane ya da baúka bir amaç için satÕn almasÕ ve iúletmesi söz konusu olabilece÷i gibi,
bir kamu hastanesinin özel iúletme tarafÕndan yönetilmesi ya da özel iúletmenin kurdu÷u
bir hastaneyi hükümete kiralamasÕ gibi uygulamalar da görülmektedir. Bunun dÕúÕnda
kamu özel ortaklÕ÷Õ kamu hastanelerinin belirli klinik ya da klinik olmayan hizmetleri ile
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klinik

destek

hizmetlerini

gerçekleúebilmektedir.
de÷erlendirildi÷inde;

özel

Kamu

iúletmelerden

özel

Avustralya’da

özel

ortaklÕ÷Õ
firmalar

satÕn

almasÕ

úeklinde

uygulamalarÕnÕn
tarafÕndan

de

sonuçlarÕ

iúletilen

kamu

hastanelerinde iúletme maliyetlerinin kamu sektöründeki hastanelere göre %20 daha
düúük oldu÷u ve hükümet tarafÕndan iúletilen hastanelere göre klinik hizmetlerin daha
ucuza sunuldu÷u görülmektedir. Avrupa ülkelerinde ise, kamu özel ortaklÕ÷Õna yönelik
uygulamalar daha çok øsveç ve øngiltere’de görülmektedir. øsveç’te bir özel hizmet
sunucusuna 240 yataklÕ bir kamu hastanesi kiraya verilerek iúletme maliyetlerinde %30
tasarruf elde edilmiútir. øngiltere’de son 20 yÕlda birçok kamu hastanesinin finansmanÕ,
inúasÕ ve yönetiminde kamu özel ortaklÕ÷Õ yöntemi kullanÕlmÕútÕr (Çelik, 2011: 205-206;
Acartürk ve Keskin, 2012: 26). Kamu özel ortaklÕ÷Õna örnek olarak Avusturya’da çok
sayÕda kamu hastanesinin, özel hastanelerle iúbirli÷ine gitmesi verilebilir. Türkiye’de de
bu ortaklÕk Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ Kamu Özel OrtaklÕ÷Õ Daire BaúkanlÕ÷Õ tarafÕndan
yürütülmektedir (Ulutaú, 2011: 36; OECD ve Dünya BankasÕ, 2008: 44-45; Güngör,
2012: 102). Türkiye’de sa÷lÕk hizmetleri alanÕnda ilk hukuksal düzenlemesini ve
uygulamasÕnÕ bulan kamu hizmetinin üretilmesinde kamu özel ortaklÕ÷Õ, özelleútirilmesi
zor olan hizmetlerde kullanÕlabilmesi ve bütçe yükünü hafifletmesi nedeniyle
kullanÕlmasÕ cazip olan bir özelleútirme yöntemidir. Sa÷lÕk Hizmetleri Temel
Kanunu’nun Ek 7. maddesinde kurala ba÷lanan bu modelin temel unsurlarÕ úu úekilde
belirtilebilir: Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õnca;
i.) Sa÷lÕk tesisleri,
ii.) Özel giriúimcilere
iii.) KÕrk dokuz yÕlÕ geçmemek úartÕyla
iv) Kiralama ve sa÷lÕk tesislerindeki tÕbbi hizmetler dÕúÕndaki hizmetlerin ve alanlarÕn
iúletilmesi karúÕlÕ÷Õnda yaptÕrÕlabilir. Kamu özel ortaklÕ÷Õ modeli, devletin tümüyle
çekilmek istemedi÷i ve devletin katÕlÕmÕ olmaksÕzÕn özel sektörün tek baúÕna sunmaktan
çekindi÷i hizmetlere özel sektörün katÕlÕmÕnÕ sa÷lamak ve bu yöntemle finansman
sorununu çözmek hedefiyle geliútirilmiútir (Karahano÷ullarÕ, 2011: 326-328; Acartürk ve
Keskin, 2012: 27; Soyer, 2012: 194-195).

Sa÷lÕk Hizmetleri Temel Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi HakkÕnda Kanun, Yüksek
Planlama Kurulu tarafÕndan gerek görülmesi halinde sa÷lÕk tesislerinin, “Sa÷lÕk
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BakanlÕ÷Õnca verilecek ön proje ve belirlenecek temel standartlar çerçevesinde, kendisine
veya Hazineye ait taúÕnmazlar üzerinde”, “kÕrk dokuz yÕlÕ geçmemek úartÕyla belirli bir
süre ve bedel üzerinden kiralama karúÕlÕ÷Õ” devredebilmesine olanak vermektedir
(Güngör, 2012: 96). Bu amaçla, Hazineye ait taúÕnmazlar gerçek veya özel hukuk tüzel
kiúilerine, bedelsiz olarak devredilebilmektedir. Kiralama iúlemlerinde kira bedellerinin
“Sa÷lÕk

BakanlÕ÷Õ’na

ba÷lÕ

Döner

Sermaye

øúletmeleri

tarafÕndan

ödenmesi

öngörülmektedir (5396 sayÕlÕ Kanun Ek 7. Madde). Kanun teklifinin gerekçesinde kamu
sa÷lÕk hizmetlerinde yaúanÕlan sorunlara de÷inilerek sorunun çözümü için kamu özel
ortaklÕ÷Õ modeli alternatif olarak görülmektedir. Bu sayede özel sektörün sa÷lÕk
yatÕrÕmlarÕ için kaynak aktarmalarÕnÕ sa÷layacak ortamÕn yaratÕlmasÕ hedeflenmektedir
(Hamzao÷lu ve Yavuz, 2006: 285; Karasu, 2011: 228-233; Acartürk ve Keskin, 2012:
39).

1987 yÕlÕnda çÕkarÕlan Sa÷lÕk Hizmetleri Temel Kanunu, sa÷lÕk hizmetlerinin
örgütlenmesinde iúletme úeklinin kullanÕlabilece÷i kuralÕnÕ getirmiútir. Bu kuralÕn
Anayasaya aykÕrÕlÕ÷Õ iddiasÕ Anayasa Mahkemesi tarafÕndan sa÷lÕk hizmetlerinin
özellikleri nedeniyle reddedilmiútir. 2003 yÕlÕnda ise Devlet MemurlarÕ Kanununda
yapÕlan de÷iúiklikle sa÷lÕk ve yardÕmcÕ sa÷lÕk hizmetleri sÕnÕfÕndaki personelin yaptÕ÷Õ
iúlerin özel giriúimcilere yaptÕrÕlabilece÷i kurala ba÷lanmÕútÕr. Buna yönelik iptal istemi
de aynÕ gerekçe ile reddedilmiútir. Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ, sa÷lÕk kamu hizmetini verebilmek
için gerekli olan bina ve eklentilerini yaptÕrmak yerine, özel giriúimcinin yapaca÷Õ binada
kiracÕ olmayÕ seçmektedir (Karahano÷ullarÕ, 2011: 328-338).

Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ kamu özel ortaklÕ÷Õ yöntemini uygulamak üzere yaklaúÕk 7,5 milyar TL
yatÕrÕm büyüklü÷üne sahip 18 proje için Yüksek Planlama Kurulu onayÕnÕ almÕú
bulunmaktadÕr. Bunlardan Kayseri, Etlik, Bilkent, ElazÕ÷, Konya sa÷lÕk kampüsleri ile
Yozgat ve Manisa e÷itim ve araútÕrma hastaneleri projelerinin ihale süreci baúlamÕútÕr.
Ancak bu ihaleler henüz sonuçlanmamÕú ve uygulama aúamasÕna geçilmemiútir. Bu
nedenle, mevzuatÕ hazÕr ve tutarlÕ bir kurgusu olmakla birlikte bu yöntemin uygulamada
do÷uraca÷Õ sonuçlar henüz öngörülememektedir (Güngör, 2012: 102; Acartürk ve
Keskin, 2012: 26- 27; Soyer, 2012: 195-196)
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Kamu özel ortaklÕ÷Õ uygulamasÕ hizmet kalitesinin iyileútirilmesi ve maliyetlerin kontrol
altÕna alÕnmasÕ için güçlü bir araç olsa da, hükümetlerin bu programÕn yararlarÕnÕ
de÷erlendirirken sa÷lÕk hizmetlerine ulaúÕm ve hastaneler arasÕndaki rekabet üzerindeki
etkilerini de de÷erlendirmeleri gerekmektedir (Çelik, 2011: 206).

2.4. FarklÕ Ülkelerde Sa÷lÕk Reformu UygulamalarÕ
Bu bölümde sa÷lÕk sistemleri birbirinden farklÕ özellikler gösteren øngiltere, Almanya,
øskandinav Ülkeleri, øspanya, Amerika Birleúik Devletleri (ABD) ve Küba’daki sa÷lÕk
reformu uygulamalarÕ incelenmektedir.

Sa÷lÕk politikasÕnÕn geliúim tarihinde birçok sanayileúmiú ülkenin sa÷lÕk sistemi
kurumlarÕna uyguladÕklarÕ yaklaúÕmlarda genel olarak iki aúamadan geçildi÷i
söylenebilir. 1940’larÕn sonlarÕ ve 1970’lerin ilk yÕllarÕ arasÕndaki birinci reform dalgasÕ
boyunca, birçok örnekte tüm nüfusu kapsayan evrensel programlar vasÕtasÕyla nüfusun
geniú kesimleri için modern sa÷lÕk hizmetlerine eriúimin güvence altÕna alÕnmasÕ
hedeflenmiútir. Bu birinci dalga boyunca, birçok kiúi için modern sa÷lÕk hizmetlerine
eriúime engel oluúturan sa÷lÕk hizmetlerinin giderek artan kiúisel maliyetlerinin
azaltÕlmasÕna vurgu yapÕlmÕútÕr. Nüfusun tümü için sa÷lanan sa÷lÕk hizmetlerinin toplam
maliyetine daha az ilgi gösterilmiútir (Blomqvist ve Jonsson, 2008: 1-2).
økinci reform dalgasÕ olarak adlandÕrÕlan ikinci aúamada ise, 1980’ler ve 1990’larÕn ilk
yÕllarÕ boyunca birçok ülkenin sa÷lÕk politikasÕnda vurgu toplam maliyetleri kontrol etme
çabalarÕna do÷ru bir de÷iúim göstermiútir. FarklÕ ülkelerdeki toplam sa÷lÕk hizmeti
maliyetlerini kontrol altÕna alma çabalarÕ farklÕ derecede baúarÕya sahip olmuútur. Ço÷u
ülkede, harcama sÕnÕrlamalarÕna ra÷men, sa÷lÕk harcamalarÕ ekonomik büyümeden daha
yüksek oranda artmaya devam etmiútir. AynÕ zamanda, belirli muayene ve tedavi türleri
için uygulanan kota koyma ve bekleme listeleri gibi uygulamalar nedeniyle sa÷lÕk
hizmetlerinde memnuniyetsizlik artmaktadÕr (Blomqvist ve Jonsson, 2008: 2).
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2.4.1. øngiltere
øngiltere’de sa÷lÕk hizmetleri temel olarak genel vergiler ve ulusal sigorta primleri
vasÕtasÕ ile finanse edilmektedir ve büyük ölçüde ücretsizdir (Boyle, 2008: 1; YÕldÕrÕm ve
YÕldÕrÕm, 2011a: 451). 1948 yÕlÕnda kurulan NHS, øngiltere’de yaúayan tüm bireylere
koruyucu sa÷lÕk hizmetleri, birinci basamak sa÷lÕk hizmetleri ve hastane hizmetleri
sa÷lamaktadÕr (Aksako÷lu, 1994: 97; Aksako÷lu ve Giray, 2006: 336). Nüfusun yaklaúÕk
%13’ü gönüllü sa÷lÕk sigortasÕ tarafÕndan kapsanmaktadÕr. øngiltere’de bu durum
genellikle Özel Sa÷lÕk SigortasÕ (PMI) olarak ifade edilmektedir. PMI esas olarak özel
sektörde verilen seçmeli tedavi hizmetlerine eriúim sa÷lamaktadÕr (Boyle, 2011: 21).

NHS tarafÕndan finanse edilen birinci basamak sa÷lÕk hizmetleri farklÕ yöntemler dizisi
kullanÕlarak sunulmaktadÕr. Genel tÕbbi ihtiyaçlar için ilk iletiúim noktasÕ genellikle
serbest çalÕúan pratisyen hekimler ve onlarÕn uygulamalarÕdÕr. Bununla birlikte pratisyen
hekimler do÷rudan farklÕ hizmet sunucular tarafÕndan da istihdam edilebilmektedir
(örne÷in; gönüllü sektör, ticari hizmet sa÷layÕcÕlar, NHS hastane birlikleri, Birinci
Basamak (PCTs) hastane birlikleri) (Freeman, 1998: 396; Boyle, 2008: 1). AyrÕca, toplum
sa÷lÕk hizmetleri (community health services) (örne÷in; mahalle hemúireli÷i (district
nursing), fizik tedavi), NHS direkt (telefon ve internet hizmeti), NHS yürü ve gir
merkezleri (walk-in centres), diú hekimleri, gözlükçüler ve eczacÕlar da NHS birinci
basamak sa÷lÕk hizmetlerinin bir parçasÕdÕrlar. NHS tarafÕndan finanse edilen ikinci
basamak sa÷lÕk hizmetleri hastane birlikleri (trusts) olarak bilinen devlete ait hastanelerde
çalÕúan maaúlÕ uzman doktorlar (danÕúmanlar olarak bilinmektedir), hemúireler ve di÷er
sa÷lÕk hizmetleri profesyonelleri (fizik tedavi uzmanlarÕ, röntgen uzmanlarÕ) tarafÕndan
sunulmaktadÕr (Boyle, 2008: 1; Hassenteufel vd., 2010: 523-524; Boyle, 2011: 23).
øngiltere’de nüfusun tamamÕna yakÕnÕ bir pratisyen hekime kayÕtlÕ bulunmaktadÕr.
Bireyler belirli bir co÷rafi alanla sÕnÕrlÕ olmak úartÕyla pratisyen hekimlerini seçmekte
serbesttirler. Pratisyen hekimi de÷iútirmenin temel nedeni ise ikamet edilen yerin
de÷iútirilmesinden kaynaklanmaktadÕr. Acil durumlar dÕúÕnda, pratisyen hekimine
gitmeden do÷rudan ikinci ve üçüncü basamak sa÷lÕk hizmetlerine baúvuranlar aldÕklarÕ
hizmetin bedelini ödemek zorunda kalmaktadÕrlar. Pratisyen hekimler ikinci basamak
sa÷lÕk hizmetleri için kapÕ tutucu iúlevi görmekte, birinci basamak sa÷lÕk hizmetleri
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vermekte ve hastane hizmetlerine eriúimi de kontrol altÕnda tutmaktadÕrlar (Boyle, 2008:
1; YÕldÕrÕm ve YÕldÕrÕm, 2011a: 452-453).
1997 yÕlÕnda, øúçi Partisi Hükümetinin iktidara geldi÷i seçim sonrasÕnda satÕn alÕcÕ ve
hizmet sunucular arasÕndaki temel ayrÕmÕn aynÕ kalmasÕna ra÷men, NHS’nin yapÕsÕnda
önemli de÷iúiklikler meydana gelmiútir. øzleyen yÕllarda, çok sayÕda yapÕsal
reorganizasyonlar gerçekleútirilmiú; semt sa÷lÕk otoriteleri PCTs ile de÷iútirilmiú, bölge
sa÷lÕk otoriteleri SHAs stratejik sa÷lÕk otoriteleri ile de÷iútirilmiú ve bazÕ NHS hastane
birliklerine FTs (Temel Hastane Birlikleri) (Foundation Trusts) olarak Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ
tarafÕndan daha fazla ba÷ÕmsÕzlÕk verilmiútir (Boyle, 2011: 27-28). 1997 yÕlÕndan itibaren
hem Özel Finans Giriúimi (Private Finance Initiative) (PFI) 30 yÕldan fazla bir dönem için
NHS adÕna özel úirketler ile anlaúmalar yapma ve onlarÕ iúletme hem de ba÷ÕmsÕz sektör
tedavi merkezleri (independent sector treatment centers) (ISTCs) aracÕlÕ÷Õ ile NHS hizmet
sunumunun içerisine özel sektörün de zorunlu olarak katÕlmasÕ ile NHS hizmet
sunumunda özel sektörün katÕlÕmÕ önemli derecede artmÕútÕr. Küçük fakat önemli boyutta
bir özel sektör daha önce de NHS için hizmet sunmaktaydÕ ancak 2000 yÕlÕndan sonra bu
durum resmi hale gelmiútir. (Boyle, 2011: 28; YÕldÕrÕm ve YÕldÕrÕm, 2011a: 453).

Hükümet daha fazla hizmetin hastaneler dÕúÕnda sunulmasÕnÕ kabul etmiútir, buradaki
amaç eriúimi kolaylaútÕrmak gibi görünse de asÕl amaç hastane kabul gereksinimlerinden
kaçÕnmak için, acil durumlarda kabul edilme riski bulunan kiúileri hedeflemektedir.
Buradaki öncelikli amaç en korumasÕz insanlara odaklanarak acil serviste yatÕlan günlerin
2003-2004 ve 2008 yÕllarÕ arasÕndakinden %5 kadar azaltÕlmasÕdÕr. Hastaneye kabul
edilme riski bulunan kiúileri belirleme yöntemlerini içeren araútÕrmalar tarafÕndan
desteklenen yerel düzeyde çok sayÕda proje geliútirilmiútir. (Boyle, 2011: 369-372).

2.4.2. Almanya
Almanya’da kamu tarafÕndan finanse edilen (sosyal) sa÷lÕk sigortasÕ yÕllÕk geliri 48,000
Euro’nun altÕnda olan iúçiler ve onlarÕn ba÷ÕmlÕlarÕ için zorunludur. Gelirleri bu miktarÕn
üzerinde olan iúçiler úu anda sigortalÕ olmak zorunda de÷ildir. E÷er isterlerse, gönüllü
olarak bu sigorta programÕnÕn kapsamÕnda kalabilmekte, özel sa÷lÕk sigortasÕ satÕn
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alabilmekte ya da sigortasÕz kalabilmektedirler. Sosyal sa÷lÕk sigortasÕ nüfusun yaklaúÕk
%88’ini kapsamaktadÕr. BunlarÕn dörtte üçü kamu ya da özel sa÷lÕk sigortasÕ arasÕnda
seçim yapabilmektedir (nüfusun %20’sinden daha azÕ) ve ba÷ÕmlÕlar için ücretsiz sigorta
sa÷layan kamu finansmanlÕ sigorta programÕnÕ seçmektedirler. Geriye kalanlarÕn ço÷u
özel sa÷lÕk sigortasÕ satÕn almaktadÕr. Ço÷unlukla devlet memurlarÕ ve kendi hesabÕna
çalÕúanlardan oluúan %10’luk bir bölümü özel sa÷lÕk sigortasÕnÕn kapsamÕnda
bulunmaktadÕr. Hiçbir sigorta kapsamÕnda bulunmayanlarÕn oranÕ nüfusun %1’inden
daha azdÕr. Bu gruba her geçen gün çok düúük gelirli olduklarÕ için özel sigorta primlerini
ödeyemeyen serbest çalÕúanlar da katÕlmaktadÕr. 2009 yÕlÕndan itibaren, sa÷lÕk
sigortasÕnÕn önceki sigorta ve/veya iú statüsüne ba÷lÕ olarak tüm nüfus için zorunlu olmasÕ
yönünde çalÕúmalar yapÕlmaktadÕr (Busse, 2008: 5; Öcek, 2007: 86-87).

Kamu finansmanlÕ yardÕmlar paketi; koruyucu hizmetler, yatarak ve ayakta tedavi
hizmetleri, doktor hizmetleri, ruh sa÷lÕ÷Õ hizmetleri, diú bakÕmÕ, reçeteli ilaçlar,
rehabilitasyon ve hastalÕk izni tazminatÕnÕ kapsamaktadÕr. Uzun dönem bakÕm hizmetleri
ise 1995 yÕlÕndan itibaren tüm nüfus için zorunlu olan ayrÕ bir sigorta programÕ tarafÕndan
kapsama alÕnmaktadÕr. Geleneksel olarak kamu finansmanlÕ program az sayÕda maliyet
paylaúÕmÕ hükümleri yüklemektedir (temelde ilaç ve diú bakÕmÕ için). Bununla birlikte,
2004 yÕlÕnda yetiúkin bireylerin doktorlarÕ ve diú hekimlerini ziyaretlerinde katÕlÕm
paylarÕ uygulanmaya baúlanmÕútÕr. 18 yaúÕn altÕndaki çocuklar maliyet paylaúÕmÕndan
muaf tutulmuútur. Maliyet paylaúÕmÕ genellikle en fazla hane halkÕnÕn yÕllÕk gelirinin
%2’si ile sÕnÕrlandÕrÕlmÕútÕr (kronik hastalar için %1). ølave aile üyeleri için hane halkÕ
gelirinin oranÕ bu hesaplamanÕn dÕúÕnda tutulmuútur (Busse, 2008: 5).

Kamu finansmanlÕ program 200’den fazla birbiri ile rekabet eden hastalÕk fonlarÕ olarak
da bilinen, sa÷lÕk sigortasÕ fonu tarafÕndan iúletilmektedir. HastalÕk fonlarÕ; özerk, kâr
amacÕ gütmeyen, hükümet tarafÕndan düzenlenen hükümet dÕúÕ kurumlardÕr. Program yÕl
içerisinde kazanÕlan ilk 43,000 Euro zorunlu katkÕlar tarafÕndan finanse edilmektedir.
Ortalama olarak, iúçi brüt gelirinin %8’i kadar katkÕda bulunmakta iken, iúveren %7
oranÕnda katkÕda bulunmaktadÕr. Ba÷ÕmlÕ kiúiler temel hastalÕk fonu (SF) üyeleri vasÕtasÕ
ile kapsama alÕnmaktadÕr. øúsiz kiúiler iúsizlik ödenekleri ile orantÕlÕ olarak katkÕda
bulunmaktadÕr, fakat 2004 yÕlÕndan itibaren iú kurumu uzun dönemli iúsiz kiúiler için kiúi
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baúÕna sabit oranlÕ bir katkÕ ödemektedir. ùu anda, hastalÕk fonlarÕ di÷er tüm üyeler için
onlarÕn kendi katkÕ oranlarÕnÕ belirleme yetkisine sahip bulunmaktadÕr. 2005 yÕlÕnda,
kamu

finansman

kaynaklarÕ

toplam

sa÷lÕk

harcamalarÕnÕn

%77,2’si

olarak

hesaplanmÕútÕr. Özel sa÷lÕk sigortasÕ ise toplam sa÷lÕk harcamalarÕnÕn %9,1’i olarak
hesaplanmÕútÕr. (Busse, 2008: 5; Hassenteufel vd., 2010: 521-522). DoktorlarÕn özel
sa÷lÕk sigortasÕ sahibi kiúilerden elde ettikleri gelirin daha fazla olmasÕ sebebi ile bu gruba
daha nitelikli hizmet sunduklarÕ ve daha iyi davrandÕklarÕ belirtilmektedir. Özel sa÷lÕk
sigortasÕ primleri risk düzeyine göre belirlenmektedir. Aile bireyleri için ek prim
ödenmesi gerekmektedir. Özel sa÷lÕk sigortalarÕ yüksek risk grubunda bulunan kiúileri
kabul etmemektedirler, ancak kronik hastalÕ÷Õ bulundu÷u için bir kiúinin sözleúmesini
iptal etme haklarÕ da bulunmamaktadÕr. Özel sa÷lÕk sigortasÕndan sosyal sa÷lÕk
sigortasÕna geçmek çok zordur. Özel sa÷lÕk sigortasÕ sahipleri aldÕklarÕ hizmetlerin
ücretini do÷rudan ödemektedirler, daha sonra yaptÕklarÕ ödemenin tamamÕnÕ ya da bir
bölümünü geri almaktadÕrlar. TamamlayÕcÕ sigorta en çok hastanede özel doktor tedavisi
ve özel hastane odasÕ için yaptÕrÕlmaktadÕr (Öcek, 2007: 89).

1988 yÕlÕndan 2004 yÕlÕna kadar olan dönemde sa÷lÕk politikalarÕnÕ özetleyecek olursak,
temel hedefin harcamalarÕn kÕsÕlmasÕ oldu÷u görülmektedir. Sa÷lÕk hizmetlerindeki
önemli siyasi müdahaleler öncelikle sosyal sa÷lÕk sigortasÕnÕn mali açÕklar verdi÷i
dönemlerde olmaktadÕr. HastalÕk fonlarÕ ve sa÷lÕk hizmeti sa÷layÕcÕlarÕn sabit oranlÕ katkÕ
payÕ politikasÕ aracÕlÕ÷Õ ile maliyet kontrolü hedefini izlemeleri gerekmektedir. Bu
gereklilik prim oranlarÕndaki artÕú düzeyi ile prim gelirlerindeki artÕú oranÕnÕn birbirini
dengelemesi ile tanÕmlanmaktadÕr. Alman tarzÕ maliyet kontrolünün arkasÕndaki temel
ilke, gelir odaklÕ harcama politikasÕ ile sabit katkÕ payÕ oranlarÕnÕn garanti altÕna
alÕnmasÕdÕr. Önemli reformlardan biri gittikçe yaúlanan toplumun ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlamak
ve özel ve belediyeye ait kaynaklarÕ rahatlatmak için 1995 yÕlÕnda baúlatÕlan uzun dönem
bakÕm için zorunlu sigorta uygulamasÕdÕr (Freeman, 1998: 396-397; Busse ve Riesber,
2004: 185-187).

Alman zorunlu sa÷lÕk sigortasÕ kapsamÕnda sunulan teminat paketi; sosyoekonomik
koúullar, tÕbbi ve teknik geliúmeler sonucunda yeniden de÷erlendirilmeye baúlanmÕútÕr.
Son yÕllarda artan sa÷lÕk harcamalarÕ nedeniyle maliyetleri kontrol altÕna almaya yönelik
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politikalar uygulanmaktadÕr. Bu amaçla 2006 yÕlÕnda yapÕlan sa÷lÕk reformunun getirdi÷i
en önemli yeniliklerden biri 2009 yÕlÕnda yürürlü÷e girecek olan Sa÷lÕk Fonu’dur. øúçi
ve iúverenlerin gelir düzeylerinden ba÷ÕmsÕz olarak ödeyecek olduklarÕ katÕlÕm paylarÕ ile
kurulacak olan fona özel sigorta sahibi olanlar katÕlamayacaktÕr. AyrÕca iúçilerin sosyal
sa÷lÕk sigortasÕna ödedikleri katÕlÕm paylarÕnÕn artÕrÕlmasÕ, iúverenlerin sosyal güvence
için yaptÕklarÕ maaúa ek ödemelerin ise %1 oranÕnda azaltÕlmasÕ öngörülmektedir
(YÕldÕrÕm ve YÕldÕrÕm, 2011a: 420; Öcek, 2007: 92-95).

2.4.3. øskandinav ülkeleri
øskandinav ülkeleri baúlÕ÷Õ altÕnda øsveç, Danimarka ve Norveç sa÷lÕk sistemlerindeki
reform uygulamalarÕ ele alÕnacaktÕr.
øsveç’te sa÷lÕk reformu uygulamalarÕ 1982 yÕlÕnda çÕkarÕlan ve il yönetimlerine sa÷lÕk
hizmeti sunumu görevlerinin yanÕnda mali ve siyasi sorumluluklarda veren Sa÷lÕk ve
TÕbbi Hizmetler Kanunu ile baúlamÕútÕr. 1985 yÕlÕndaki reform uygulamasÕ ile kamu ve
özel sa÷lÕk kurumlarÕndaki ayakta tedavi hizmetlerinin maliyetinin karúÕlanmasÕ ile ilgili
sorumluluk, øsveç sosyal sigorta kurumundan alÕnarak il yönetimlerine verilmiútir. 1992
yÕlÕndaki Adel reformunun amacÕ ise yaúlÕlarÕn ve engellilerin uzun süreli bakÕmlarÕ ile
ilgili sorumluluklarÕn il yönetimlerinden alÕnarak yerel belediyelere verilmesiydi. 1995
yÕlÕndaki ruh sa÷lÕ÷Õ reformu psikiyatri hastalarÕnÕn yaúam kalitesini arttÕrmayÕ
amaçlamaktaydÕ. 1997 yÕlÕnda sa÷lÕk hizmetlerindeki önceliklerle ilgili kanuna konulan
ek maddelerle daha çok ihtiyacÕ olan hastalara öncelik verilmesi hedeflenmiútir. 1998
yÕlÕnda yapÕlan ilaç reformu ile il yönetimleri reçete edilen ilaçlarÕn maliyetinden
tamamen sorumlu hale getirilmiútir. 1997 yÕlÕnda gerçekleútirilen Ulusal ølaç Ödene÷i
PlanÕ ile hastalarÕn ilaçlar için ödedikleri katÕlÕm paylarÕ tÕbbi tedavi ücretinin üst
sÕnÕrÕndan ayrÕ olarak düzenlenmiútir. Vizite ücretleri konusundaki en önemli reform
1999 yÕlÕndaki Diú BakÕm Reformu ile gerçekleútirilen sabit ve de÷iúken sübvansiyonlarla
ilgili uygulamalar olmuútur. Reformu izleyen ilk yÕlda hastalar vizite ücretlerindeki
ortalama %18 oranÕndaki artÕúÕ karúÕlamak zorunda kalmÕúlardÕr (Tüzün, 2006: 368;
YÕldÕrÕm ve YÕldÕrÕm, 2011a: 469-470; GünaydÕn, 2011: 345-346).
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Danimarka’da sa÷lÕk hizmetlerinin büyük bölümü kullanÕm anÕnda ücretsizdir. 1973
yÕlÕnda ulusal sa÷lÕk sigorta sistemi kurulmuútur. Danimarka’da ikamet eden herkes için
hastane hizmetleri ve pratisyen hekimlerin hizmetlerinden yararlanma kullanÕm anÕnda
ücretsizdir. Pratisyen hekimler kapÕ tutucu iúlevi görmektedirler. Diú hekimli÷i hizmetleri
ve sa÷lÕk muayeneleri çocuklar ile 18 yaúÕndan küçükler için ücretsiz olarak
sa÷lanmaktadÕr (Övretveit, 2005: 357; YÕldÕrÕm ve YÕldÕrÕm, 2011a: 433-436).

Danimarka’da 1993 yÕlÕndaki reform ile hastalara istedikleri ilde ve istedikleri hastanede
tedavi olma özgürlü÷ü verilmiútir. 1993 yÕlÕnda doktorlarÕn, hastalarÕ durumlarÕ ve farklÕ
tedavi seçenekleri konusunda bilgilendirmelerini zorunlu kÕlan, hastanÕn onayÕ olmadan
tedaviye baúlama ve sürdürmelerini engelleyen kanun yürürlü÷e konulmuútur. 1998
yÕlÕnda bilgiye eriúim, doktorun bilgiyi üçüncü kiúiler ile paylaúma konusundaki haklarÕnÕ
ve tedavi seçeneklerine karar verme konusunda hastanÕn haklarÕnÕ içeren kanunlar
yürürlü÷e girmiútir. AynÕ yÕl parlamento kaliteyi güçlendirmek ve kaynaklarÕn daha etkin
bir úekilde kullanÕlmasÕnÕ sa÷lamak için ba÷ÕmsÕz Hastane Faaliyetleri De÷erlendirme
Merkezi’ni kurmuútur. 2001 yÕlÕnÕn ùubat ayÕnda merkez Danimarka Sa÷lÕk Teknolojileri
De÷erlendirme Enstitüsü ile birleúmiútir. 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren uygulanmaya
baúlanan ulusal idari reform sonucunda 13 ilin yerini 5 bölge almÕútÕr (Özúahin ve
Sönmez, 2006: 421-423).

Danimarka sa÷lÕk sisteminde çok önemli de÷iúikliklerin olmamasÕnÕn nedeni olarak
reformu gerektirecek bir durumun olmamasÕ gösterilmektedir. Sistemin iyi bir úekilde
iúledi÷i düúünülmektedir (YÕldÕrÕm ve YÕldÕrÕm, 2011a: 436).

Norveç, hem kiúi baúÕna düúen gelir hem de pek çok sa÷lÕk göstergesi açÕsÕndan dünyanÕn
en geliúmiú ülkelerinden biri olarak görülmektedir. Norveç’in sa÷lÕk sistemi büyük ölçüde
(%85,5) kamu tarafÕndan finanse edilmekte ve sa÷lÕk hizmetlerinde nitelik ve
eriúilebilirli÷i hedefleyen özellikler göstermektedir. Son yÕllarda önemli de÷iúiklikler
geçirmekle birlikte, sa÷lÕk alanÕ kamusal özelli÷ini yitirmemiútir (Ekuklu, 2006: 372).

Norveç’te parlamento, sa÷lÕkla ilgili planlamalarÕ, yasal düzenlemeleri, bütçeleri ve
vergileri düzenlemekle görevlidir. Bölge sa÷lÕk yönetimleri (5 bölge); ruh sa÷lÕ÷Õ
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hizmetleri, laboratuvar hizmetleri, radyoloji hizmetleri, alkol ve madde ba÷ÕmlÕlÕ÷Õ
tedavisi gibi özel bilgi ve donanÕm gerektiren sa÷lÕk hizmetlerinin sunumundan
sorumludurlar. Bu hizmetlerin sunumunda farklÕ özellikleri olan 35 sa÷lÕk kuruluúundan
faydalanmaktadÕrlar. Yerel sa÷lÕk yönetimleri ve belediyeler, halk sa÷lÕ÷Õ hizmetlerini ve
di÷er sosyal hizmetleri mevzuata ve ekonomik kaynaklarÕna göre serbestçe planlayÕp
yürütebilme hakkÕna sahiptirler. Ancak bu serbestlikleri ekonomik kaynaklarÕ ile
sÕnÕrlandÕrÕlmÕútÕr. Bu hizmetlerin dÕúÕnda, 1999 yÕlÕnda baúlayan ve 2008 yÕlÕna kadar
ülke genelinde yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ planlanan Ulusal Ruh Sa÷lÕ÷Õ ProgramÕ da yerel sa÷lÕk
yönetimleri ve belediyeler tarafÕndan yönetilmektedir. Bu programla; ruh sa÷lÕ÷Õ
hizmetlerinin

ülkenin

her

yerinde

nitelikli

ve

ulaúÕlabilir

hale

getirilmesi

hedeflenmektedir. Yerel sa÷lÕk örgütlerinin sunmakta olduklarÕ bir baúka sa÷lÕk hizmeti
türü de diú sa÷lÕ÷Õ hizmetleridir. BakÕma muhtaç, kronik hastalÕklÕ ve huzurevlerinde
yaúayan yaúlÕlarÕn diú sa÷lÕ÷Õ hizmetleri yerel yönetimler ve yerel sa÷lÕk yönetimlerince
ücretsiz olarak verilmektedir. Bunun dÕúÕnda kalan diú sa÷lÕ÷Õ hizmetleri cepten ödeme
yapÕlarak özel diú hekimlerinden alÕnabilmektedir (Ekuklu, 2006: 373-375).
2.4.4. øspanya

Kamu tarafÕndan finanse edilen ve tüm toplumu kapsayan sa÷lÕk hizmetlerinin
geliútirilmesi anlayÕúÕ, 1986 yÕlÕnda yürürlü÷e giren øspanya ulusal sa÷lÕk sisteminin
temelini oluúturan Genel Sa÷lÕk Kanunu ile gerçekleútirilmiútir. Genel Sa÷lÕk Kanunu,
tüm toplumun kapsama alÕnmasÕ, finansmanÕn vergilerle sa÷lanan genel bütçeden
karúÕlanmasÕ, mevcut sa÷lÕk hizmetlerinin entegrasyonu, otonom bölgelerdeki sa÷lÕk
otoritelerine yetki devri ve yeni bir temel sa÷lÕk hizmetleri anlayÕúÕnÕn oluúturulmasÕnÕ
hedeflemektedir. Ancak sa÷lÕk hizmetlerinin finansmanÕnda genel bütçenin, ücretlerden
yapÕlan kesintilerin yerini almasÕ için 1999 yÕlÕna kadar beklemek gerekmiútir. Bu
geliúmelerin ÕúÕ÷Õnda øspanya’da sa÷lÕk hizmetlerine eriúebilen nüfusun oranÕ 1960
yÕlÕndaki %50 seviyesinden, 2002 yÕlÕnda %100’e ulaúmÕútÕr. Sa÷lÕk hizmetlerinin tüm
toplumu kapsayacak düzeye eriúmesi desantralizasyon (yetkilerin yerel yönetimlere
devri) sürecinin tamamlanmasÕ ile birlikte gerçekleútirilmiútir. Merkezi hükümet sa÷lÕk
hizmetlerinin sorumlulu÷unu otonom bölge yönetimlerine vermeye 1981 yÕlÕnda
Katalanya bölgesi ile baúlamÕú ve 2002 yÕlÕnda tüm bölgeler için bu süreç tamamlanmÕútÕr.
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Günümüzde bazÕ istisnalar (hapishaneler, askeri birlikler) dÕúÕnda tüm sa÷lÕk
hizmetlerinin verilmesinden otonom bölge yönetimleri sorumludur ve kendi öz
kaynaklarÕnÕn %60-70’ini e÷itim ve sa÷lÕk için kullanmaktadÕrlar (Azap, 2007: 242-243;
Guillen, 2011: 148-149).
øspanya’da 1986 yÕlÕnda oluúturulan temel sa÷lÕk hizmetleri modeli ile birinci basamak
sa÷lÕk hizmetleri a÷Õ oluúturulmuútur. Bu merkezler kamunun mülkiyetindedir ve
maaúlarÕ kamu tarafÕndan ödenen sa÷lÕk personeli istihdam etmektedirler. Pratisyen
hekimler kapÕ tutucu rolüne sahiptir ve ilk baúvuru noktasÕdÕrlar. øspanya’da yaúayan
herkesin ilk olarak ba÷lÕ bulundu÷u aile hekimine baúvurmasÕ gerekmektedir. Temel
sa÷lÕk hizmetlerinin fonksiyonlarÕ arasÕnda sa÷lÕ÷Õn geliútirilmesi ve korunmasÕ, tedavi
hizmetleri ve rehabilitasyon yer almaktadÕr. Reformlarla birlikte temel sa÷lÕk hizmetleri
modeli temel bakÕm ekibine dayandÕrÕlmaktadÕr. Temel sa÷lÕk hizmetleri ekibi tam
zamanlÕ olarak çalÕúmakta ve devlet tarafÕndan istihdam edilmektedirler (Hassenteufel
vd., 2010: 524-525; YÕldÕrÕm ve YÕldÕrÕm, 2011a: 462).
øspanya, GSYøH’nin %7,5’i oranÕnda sa÷lÕk harcamasÕ yapmaktadÕr. Bu harcamanÕn
%75’ini genel bütçeden yapÕlan harcamalar, %25’ini ise cepten yapÕlan harcamalar
oluúturmaktadÕr. Sa÷lÕk harcamalarÕnÕn önemli bir bölümü (yaklaúÕk %75’i) hastane
hizmetleri ve ilaç harcamalarÕndan oluúmaktadÕr. ølaç harcamalarÕ 1990’lÕ yÕllarda %18
iken, 2002 yÕlÕnda %23’e ulaúmÕútÕr. Ancak araútÕrma ve halk sa÷lÕ÷Õ yatÕrÕmlarÕnÕn
harcamalardaki payÕ %5’in altÕndadÕr. Kiúiler, özel sa÷lÕk sigortasÕ yaptÕrabilmektedir. Bu
sigortalar genellikle temel sa÷lÕk hizmetlerini ve bazÕ özellikli hastane hizmetlerini
kapsamaktadÕr. øspanya nüfusunun 1/6’sÕ özel sa÷lÕk sigortasÕ sahibi bulunmaktadÕr.
(Azap, 2007: 243-245).
øspanya’da 1990’lÕ yÕllarda yapÕlan reformlarda a÷ÕrlÕklÕ olarak maliyetlerin
sÕnÕrlandÕrÕlmasÕ üzerinde durulmuútur. ReformlarÕn temel unsurlarÕ olarak ise satÕn alma
ve hizmet sunumunun birbirinden ayrÕlmasÕ çabalarÕ belirtilebilir. Özel sa÷lÕk hizmeti
sunucularÕnÕn sistemdeki rolü giderek artmaktadÕr. Sa÷lÕk reformlarÕ ile øngiltere NHS’
de oldu÷u gibi, kamusal yapÕnÕn içerisine rekabet koúullarÕnÕn ilave edilmesine yönelik
bir geliúme görülmektedir. 1986 yÕlÕnda çÕkarÕlan Genel Sa÷lÕk Kanunu, sa÷lÕk
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hizmetlerinde üç önemli de÷iúikli÷i beraberinde getirmiútir. Bunlardan ilki, sa÷lÕk
hizmetlerinin finansmanÕnÕn vergilerle karúÕlanmasÕ, ikincisi, kamu birinci basamak
sa÷lÕk hizmetlerinin geniúletilmesi ve üçüncüsü sa÷lÕk hizmetlerinin sistematik bir úekilde
entegrasyonunun sa÷lanmasÕdÕr. øspanya sa÷lÕk sisteminde gelecekte karúÕlaúÕlacak
güçlüklerin baúÕnda ise; maliyetlerin sÕnÕrlandÕrÕlmasÕ, temel sa÷lÕk hizmetlerinin
güçlendirilmesi, uzun dönem bakÕm ve sosyal bakÕm hizmetlerinin geliútirilmesi
gelmektedir (Hassenteufel vd., 2010: 525; YÕldÕrÕm ve YÕldÕrÕm, 2011a: 464-465; Guillen,
2011: 151-153).

2.4.5. ABD
ABD sa÷lÕk sistemi bir aúÕrÕlÕk ve yoksunluk paradoksu olarak tanÕmlanmaktadÕr. BazÕ
kiúiler sa÷lÕk hizmetlerine hiç ulaúamaz ya da çok sÕnÕrlÕ bir sa÷lÕk hizmeti alÕrken
di÷erleri ise maliyeti çok yüksek ve bazen aúÕrÕ olarak nitelendirilebilecek bir sa÷lÕk
hizmeti almaktadÕr. Starfield, ABD sa÷lÕk sistemini dünyanÕn en az evrensel (en az
kapsayÕcÕ) ve en pahalÕ sistemi olarak ifade etmektedir. Cepten yapÕlan ödemelerin payÕ,
sa÷lÕk güvencesi olmayanlarÕn oranÕndan büyüktür. Çünkü cepten yapÕlan ödemeler
sadece sa÷lÕk sigortasÕ olmayanlar tarafÕndan de÷il, sigorta úirketinin kapsamadÕ÷Õ
hizmetler için sigortalÕlar tarafÕndan da yapÕlmaktadÕr. Özel sigorta úirketleri genellikle
hastalanma riski daha düúük olan insanlarÕ sigortaladÕklarÕ için, sa÷lÕk harcamalarÕ oranÕ
kapsam oranÕndan çok daha düúüktür. Ancak, kamu harcamalarÕ oldukça yüksektir. YaúlÕ
ve özürlüler kamusal nitelikli Medicare ve Medicaid programlarÕndan yararlanmaktadÕr.
Medicare; 65 yaú ve üzerinde bulunan kiúileri kapsamaktadÕr. Bu programdan
yararlanabilmek için sosyal güvenlik sistemine kayÕtlÕ olmak ve öncesinde en az 10 yÕl
ödeme yapmÕú olmak zorunlulu÷u bulunmaktadÕr. Bu koúullarÕ yerine getiremeyenler için
kiúisel katkÕda bulunarak Medicare B programÕna girme olana÷Õ bulunmaktadÕr. Bununla
birlikte yoksul ve göçmenlerin ço÷unlu÷u bu koúullarÕ sa÷layamamaktadÕr. Medicaid ise
çocuklu ve düúük gelirli aileleri, sakat ve körleri, yoksulluk sÕnÕrÕnÕn altÕnda bulunan
ailelerdeki 6 yaúÕndan küçük çocuklarÕ ve hamileleri, 4 kiúilik yÕllÕk geliri 18,400 DolarÕn
altÕnda olan ailelerdeki 19 yaúÕndan küçük çocuklarÕ kapsamaktadÕr (Terzi, 2007: 2-7;
Oral, 2002: 92-104; Gül, 2006: 239-240).
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2008 yÕlÕ rakamlarÕna göre, ABD vatandaúlarÕnÕn %66,7’si özel poliçe úeklinde sa÷lÕk
sigortasÕna, %24,7’si devlet güvencesi altÕndaki sa÷lÕk sigortasÕna sahip iken,
%15,4’ünün herhangi bir sa÷lÕk güvencesi bulunmamaktadÕr. 307 milyon nüfusa sahip
olan ABD’de yaklaúÕk 50 milyon kiúinin sa÷lÕk sigortasÕ bulunmamaktadÕr. 2000-2008
yÕllarÕ arasÕndaki dönemde özel poliçe sahibi kiúi sayÕsÕnda yaklaúÕk olarak %6’lÕk bir
azalma görülmekteyken, kamu güvencesine sahip olanlarda %4’ün üzerinde bir artÕú
görülmektedir. Bu durum krizin de etkisi ile ABD halkÕnÕn bir bölümünün giderek poliçe
satÕn alamayacak kadar yoksul hale geldi÷inin ve kamu güvencesi altÕna girmeye
çalÕútÕ÷ÕnÕn belirtisidir. ABD hazinesinin 2009 yÕlÕnda yayÕnladÕ÷Õ bir rapora göre, reform
yapÕlmamasÕ halinde ABD halkÕnÕn yarÕsÕ gelecek 10 yÕl içinde sigortasÕz kalacaktÕr
(Durmuú, 2011: 64-65)

ABD sa÷lÕk sisteminde reform çalÕúmalarÕna baktÕ÷ÕmÕzda birinci Clinton hükümetinin,
1994 yÕlÕnda kuruldu÷unda sa÷lÕk reformunu öncelikli olarak programÕna aldÕ÷ÕnÕ
görmekteyiz. Sa÷lÕk hizmeti sunumunda ve finansmanÕnda büyük de÷iúiklikler öngören
bu reform çabalarÕ sonuçsuz kalmÕútÕr. Yeni bir serbest piyasa giriúimi niteli÷inde olan ve
“Managed care” adÕ verilen sa÷lÕk reformunun temel özellikleri, maliyet kontrolü ve
sa÷lÕk alanÕnda daha merkezi bir örgütlenme öngörmesiydi. Kiúi ve hasta baúÕna yapÕlan
kontratlarla, sigorta úirketleri ile sa÷lÕk hizmeti sunanlarÕn risk paylaúÕmÕnÕn sa÷lanmasÕ
ve aúÕrÕ uzmanlaúmÕú sa÷lÕk hizmetlerinden birinci basamak sa÷lÕk hizmetlerine geçilmesi
hedeflenmiútir. 1990’lÕ yÕllardaki yo÷un rekabet sigortacÕlarÕn, hizmet alÕcÕlar ve hizmet
sa÷layÕcÕlar arasÕnda pazarlÕk güçlerini arttÕrabilmek amacÕ ile konsolidasyona
gitmelerine yol açmÕútÕr. 2000 yÕlÕnda “Managed care” reformunun iúe yaramadÕ÷Õ ve
destek programÕ “Medicare” in gelece÷inin belirsiz oldu÷u kabul edildi. Bunun
sonucunda Bush yönetiminin planÕ, sistemin finansmanÕnÕn çalÕúanlarÕn önceden
belirlenmiú katkÕlarÕna dayandÕrÕlmasÕ olmuútur (Terzi, 2007: 12-14).

Obama döneminde, 2011 yÕlÕnÕn Mart ayÕnda çÕkarÕlan kanun; özel sa÷lÕk sigortasÕnÕn
zorunlu olarak herkesi kapsamasÕ, prim ödemelerinin düúürülmesi, mevcut hastalÕklarÕn
poliçe düzenlenmesine engel olmamasÕ, ailesinin poliçesinden yararlanabilen ö÷renci
yaúÕnÕn 26’ya uzatÕlmasÕ ve çok yoksullara sunulan Medicaid hizmetinin kapsamÕnÕn
geniúletilmesi gibi hükümleri içermektedir. Durmuú’a göre; kazanÕm niteli÷indeki bu
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hükümler sorunu ortadan kaldÕrmak yerine sorunun üzerini örtmektedir. Kanun gerçek
sorunu kâr amaçlÕ sa÷lÕk sistemi olarak görmedi÷i için, bu yapÕyÕ de÷iútirmeyi
hedeflememektedir. Bu düzenlemeden en kazançlÕ çÕkacak olanlar, sa÷lÕk hizmeti
sunmadan sadece aracÕlÕk yaparak ve prim ödemelerini yükselterek ya da kapsam dÕúÕ
bÕrakmaya giderek sa÷lÕk harcamalarÕnÕ karúÕlamayarak ya da eksik karúÕlayarak kârlarÕnÕ
arttÕrmayÕ amaçlayan sa÷lÕk sigortasÕ úirketleridir. Kanunun bu yönlerini de÷erlendiren
Ulusal Sa÷lÕk PlanÕ için Doktorlar (PNPH) adlÕ önemli bir hekim derne÷i bu düzenlemeyi
kanseri aspirinle tedavi etmek olarak de÷erlendirmektedir. Onlara göre kanun sadece
hastalÕ÷Õn semptomlarÕyla u÷raúmaktadÕr. Hâlbuki semptomlarÕn ardÕndaki gerçek, yani
kansere dönüúen, sa÷lÕk hizmetini parasÕ olana veren, yani onu metalaútÕran, piyasada
satÕlan bir mala dönüútüren, kâr hedefi ile iúleyen sistemdir. Sigorta yaptÕramayanlar,
kapsanmayanlar ya da eksik kapsananlar, prim ödemelerinin aúÕrÕ úekilde yükselmesi,
ölümlerin artmasÕ ve sistemdeki büyük boyutlara ulaúan kaynak israfÕ bugünkü hastalÕ÷Õn
bazÕ temel belirtileridir, ancak yasa bu belirtilerle bile mücadele için yeterli
görünmemektedir (Durmuú, 2011: 66-67).

2.4.6. Küba

Devrim öncesi dönemde Küba’da sa÷lÕk hizmetlerinin finansmanÕnda üst gelir
grubundakiler için özel sa÷lÕk sistemi, iúçiler için sosyal güvenlik sistemi ve yoksullar
için yetersiz olarak finanse edilen bir kamusal sa÷lÕk sistemi olmak üzere parçalÕ bir yapÕ
bulunmaktaydÕ. Özel sa÷lÕk sistemi az sayÕda kiúi için ulaúÕlabilirdi. Nüfusun %20’si
iúverenlerin yaptÕ÷Õ sigortanÕn kapsamÕnda bulunmaktaydÕ. Nüfusun büyük bir bölümü
ise düúük kaliteli ve yetersiz olarak finanse edilen halk sa÷lÕ÷Õ hizmetlerine
ulaúabiliyordu. Bu parçalÕ sistem daha çok úehirlerde, özellikle baúkent Havana’da
yo÷unlaúmÕútÕ ve kÕrsal kesimde birçok insan hiç doktor görmemiúti (Kara, 2002: 20;
Erkoç ve Ça÷layan, 2006: 460).

Devrim sonrasÕ dönemde ise Küba sa÷lÕk sisteminin geliúimi dört aúamada incelenebilir.
Birinci aúama 1959 ve 1969 yÕllarÕ arasÕndaki dönemi kapsamaktadÕr ve geçiú dönemi
olarak adlandÕrÕlmaktadÕr. Bu dönemde sa÷lÕk hizmetlerinde bütünleúme sa÷landÕ, hizmet
sunumu için ekipler oluúturulmuú ve her aúamada toplumun deste÷inin alÕnmasÕ
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hedeflenmiútir. økinci aúama 1970 ve 1974 yÕllarÕ arasÕndaki dönemdir ve poliklinik
aúamasÕ olarak adlandÕrÕlmaktadÕr. Bu dönemde sa÷lÕk hizmetleri yaygÕnlaútÕrÕldÕ ve
temel birim olarak poliklinikler kuruldu. 1975 ve 1984 yÕllarÕ arasÕndaki dönemi kapsayan
toplum sa÷lÕ÷Õ dönemi üçüncü aúamadÕr. Daha geniú bir nüfusun kapsanmasÕ, hizmetlerin
içeri÷inin geniúletilmesi ve bölgeselleúme sürecinin tamamlanmasÕ amaçlanmaktadÕr.
1984 yÕlÕndan itibaren ise aile hekimli÷i-toplum temelli sa÷lÕk hizmeti aúamasÕ
sürmektedir. Bu sistemin merkezinde aile hekimleri bulunmaktadÕr. Temel sorumluluk
polikliniklerden aile hekimlerine geçmiútir. Sa÷lÕk sistemini daha akÕlcÕ ve kamu
ihtiyaçlarÕyla daha uyumlu kÕlmak amaçlanmaktadÕr (Belek, 2009: 49; Brouwer, 2012:
61-62).

1989 yÕlÕnda ülkede 263 hastane, 420 poliklinik, 229 kÕrsal ve kentsel sa÷lÕk merkezi ve
iki ulusal araútÕrma enstitüsü bulunmaktaydÕ. Küba bu dönemde modern üçüncü basamak
sa÷lÕk kurumlarÕna, genetik araútÕrma programlarÕna, altÕ kalp hastalÕklarÕ merkezine, bir
oftalmoloji (göz ve göz hastalÕklarÕ) hastanesine sahip bulunmaktaydÕ (Erkoç ve
Ça÷layan, 2006: 461).

Hastaneler koruyucu, tedavi ve rehabilite edici hizmetleri sunmaktadÕrlar. Birinci
basamak ile hastane bakÕmÕ bütünleútirilmiútir. Belediye polikliniklerinde acil müdahale
için birim ve donanÕm bulunmaktadÕr. Hastaneye uzak bölgelerde 2004 yÕlÕnda belediye
yo÷un bakÕm birimleri kurulmaya baúlanmÕútÕr. Buralarda acil ve ilk yardÕm hizmetleri
verilmektedir. Diú sa÷lÕ÷Õ hizmetleri diú kliniklerinde, polikliniklerde ve hastanelerde
verilmektedir. AyrÕca üçüncü basamak hastanelerinde cerrahi hizmetleri sunan birimler
bulunmaktadÕr. Polikliniklerde doktor ve hemúireler vasÕtasÕ ile toplum temelli aile
planlamasÕ ve do÷um risklerinin yönetimi programÕ yürütülmektedir. Bütün cerrahi
iúlemlerin sonuçlarÕnÕ izlemek üzere Ulusal Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi A÷Õ
kurulmuútur. Bu a÷Õn içinde birinci basamak birimleri de bulunmaktadÕr. Benzer bir
yapÕlanma organ nakli konusunda da görülmektedir (Belek, 2009: 50-51).
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3. Türkiye’de Sa÷lÕk Hizmetlerinin Tarihsel Geliúimi ve Dönüúümü

Bu bölümde Türkiye’de sa÷lÕk politikalarÕnÕn geliúimi dönemler itibarÕyla ele alÕnacaktÕr.
øzleyen kÕsÕmda 2003 yÕlÕnda uygulanmaya baúlanan Türkiye Sa÷lÕkta Dönüúüm
ProgramÕ irdelenecektir. Son olarak ise Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn temel bileúenleri
ele alÕnacaktÕr.

3.1. Türkiye’de Sa÷lÕk PolitikalarÕ

Türkiye’de sa÷lÕk politikalarÕnÕn tarihsel geliúimi ele alÕnÕrken bu çalÕúmada 1920 öncesi
dönem, 1920-1960 yÕllarÕ arasÕndaki dönem, 1960-1980 yÕllarÕ arasÕndaki dönem, 19802002 yÕllarÕ arasÕndaki dönem ve 2003 yÕlÕ sonrasÕ dönem úeklinde beú dönem altÕnda ele
alÕnacaktÕr7.

3.1.1. 1920 öncesi dönem

Bu dönemde ilk sa÷lÕk kuruluúu 1206 yÕlÕnda Kayseri’de Gevher Nesibe Sultan Hastanesi
ve TÕp Medresesi adÕ altÕnda kurulmuútur. AynÕ dönemde Selçuklular; Sivas, Divri÷i,
Kastamonu, Aksaray, Mardin, Konya, Erzincan, Akúehir, Amasya, ÇankÕrÕ ve
Erzurum’da hastaneler kurmuútur. Baúka ülkeler cüzzamlÕlara insanlÕk dÕúÕ davranÕúlarda
bulunurken, Selçuklular Anadolu’da ‘Cüzzam YurtlarÕ’ açarak cüzamlÕlarÕn bakÕmÕnÕ
amaçlamÕúlardÕr. Selçuklular döneminde, yurtdÕúÕndan hekim getirilmiú ve bu hekimler
tedavinin dÕúÕnda, Türk hekimlerinin yetiúmesinde de görev almÕúlardÕr (Serter, 1994a:
221-222).

Selçuklu döneminin ardÕndan, sistemli bir sa÷lÕk hizmeti uygulamasÕna örnek olarak
OsmanlÕ dönemini verebiliriz. OsmanlÕlar var olan VakÕf hastanelerini koruyarak, bunlara
yeni hastaneler ilave etmiúlerdir. Bu dönemde çevre sa÷lÕ÷Õ, yol ve bayÕndÕrlÕk hizmetleri
ile sa÷lÕk hizmetlerinin geliútirilmesi sa÷lanmÕútÕr (Bulut, 2011: 111). OsmanlÕ

7
Ancak Türkiye’de sa÷lÕk politikalarÕnÕn tarihsel geliúimini amaçlarÕna göre farklÕ dönemler altÕnda ele
alan çalÕúmalarda bulunmaktadÕr (Soyer, 2003: 301-319; Bakar ve Akgün, 2005: 339-352; Akdur, 2006:
23-33; Aksoy, 2007: 43-54; A÷artan, 2008: 129-263; Yaúar, 2008: 157-170; Ulutaú, 2011: 149-179; Sülkü,
2011: 3-14).
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ømparatorlu÷u döneminde Fatih Sultan Mehmet zamanÕnda HekimbaúÕlÕk müessesesi
kurulmuú (1469) ve hekimbaúÕlara bütün sa÷lÕk hizmetlerini yürütme görevi verilmiútir.
1849 yÕlÕna kadar, 380 yÕl süren HekimbaúÕlÕk döneminde 46 hekimbaúÕ görev yapmÕútÕr
(Serter, 1994a: 221).

HekimbaúÕnÕn sorumlulu÷u sarayda yaúayanlarÕn sa÷lÕk durumlarÕyla ilgilenmek,
hekimlerin bilgilerini de÷erlendirmek ve bilgilerini yeterli bulmamasÕ durumunda,
hekimlik hizmeti verme haklarÕnÕ ellerinden almak olarak belirlenmiútir. OsmanlÕ’da
Avrupa tarzÕnda ilk tÕp okulu ise 19. yüzyÕlda kurulmuútur (Akdur, 1999: 11; Bulut, 2011:
111-112).

3.1.2. 1920 – 1960 yÕllarÕ arasÕndaki dönem

1920-1960 yÕllarÕ arasÕndaki dönem kendi içinde 1920-1946 dönemi ve 1946-1960
dönemi olmak üzere iki ayrÕ dönem halinde incelenebilmektedir.

i) 1920-1946 dönemi

Türkiye’de sa÷lÕk hizmetlerinin birinci derecede devlet görevi olarak ele alÕnÕúÕnÕn
baúlangÕcÕ Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kurulmasÕ ile olmuútur. ølk defa
TBMM hükümeti bünyesinde 3 MayÕs 1920 tarihinde 3 sayÕlÕ Kanun ile Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ
kurulmuútur. Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ’nÕ kuran kanunun kabulünden sonra, TBMM
Hükümeti’nin ilk sa÷lÕk bakanÕ olarak atanan, Dr. Adnan AdÕvar göreve baúlamÕútÕr.
Ancak, Kurtuluú SavaúÕ’nÕn a÷Õr koúullarÕnÕn yaúanÕyor olmasÕ, OsmanlÕ döneminden
kalan

sa÷lÕk

örgütlenmesinin

zayÕf

olmasÕ

her

úeyin

yeniden

kurulmasÕnÕ

gerektirmekteydi. Bu nedenle de, günümüze miras kalan ve tüm ülkeye yayÕlan sa÷lÕk alt
yapÕsÕnÕn baúlangÕcÕnÕn bu dönem oldu÷u ileri sürülmektedir. Bu dönem savaú sonrasÕ
yapÕlanma dönemi olarak da ifade edilmektedir (Bakar ve Akgün, 2005: 340; Akdur,
2006: 24-25).

Adnan AdÕvar’dan sonra, 1921 yÕlÕnda bakanlÕ÷a atanan Dr. Refik Saydam, kÕsa süreli
aralÕklar dÕúÕnda, 1937 yÕlÕna kadar bu görevi sürdürmüútür. Refik Saydam döneminde,
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illerde Sa÷lÕk Müdürlükleri ilçelerde Hükümet Tabiplikleri kurularak, sa÷lÕk örgütünün
yapÕ taúlarÕ oluúturularak sa÷lÕk hizmetlerinin tüm yurda yayÕlmasÕ sa÷lanmÕútÕr. Birinci
basama÷a ve koruyucu hizmetlere önem ve öncelik verilerek bu hizmetler do÷rudan
merkezi hükümet tarafÕndan üstlenilerek genel bütçe olanaklarÕ ile finanse edilmiútir.
YataklÕ tedavi hizmetlerinin yerel olanaklarla çözülmesi kabul edilmiú ve yerel
yönetimlere öncülük yapmak amacÕyla numune hastaneleri kurulmuútur (Bakar ve
Akgün, 2005: 341; Akdur, 2006: 25).
1928 yÕlÕnda 1219 sayÕlÕ Tababet ve ùuabatÕ SanatlarÕnÕn TarzÕ øcrasÕna Dair Kanun
çÕkarÕlarak sa÷lÕk personelinin yetki ve sorumluluklarÕ belirlenmiú ve hizmet disiplin
altÕna alÕnmÕútÕr. 1930 yÕlÕnda, 1593 sayÕlÕ Umumi HÕfzÕssÕhha Kanunu çÕkarÕlmÕú ve
sa÷lÕk hizmetlerindeki uygulamalarÕn temelleri belirlenmiútir. 1936 yÕlÕnda ise, 3017
sayÕlÕ Sa÷lÕk ve Sosyal YardÕm BakanlÕ÷Õ TeúkilatÕ ve Memurin Kanunu çÕkarÕlmÕú,
böylece BakanlÕk merkez ve taúra örgütünün kuruluúu tamamlanarak, yetki ve
sorumluluklarÕ açÕk bir úekilde ifade edilmiútir. Bu kanunlarla birlikte, sa÷lÕk yönetimi ve
uygulamalarÕnÕn temelleri oluúturulmuútur (Akdur, 1999: 12; Akdur, 2006: 26).

Bu dönemde sa÷lÕk hizmetlerinin sunumunda sa÷lÕk insan gücünün ne kadar önemli
oldu÷unun farkÕna varÕlmÕútÕr. Bu nedenle yoksul çocuklarÕn okuyabilmesi için yataklÕ tÕp
ö÷renci yurtlarÕ açÕlmÕú ve mecburi hizmet uygulamasÕ getirilmiútir. 1923 yÕlÕnda ülkede
554 hekim bulunmakta iken, 1930 yÕlÕnda 1182 ve 1940 yÕlÕnda 2387 hekim rakamÕna
ulaúÕlmÕútÕr. AyrÕca koruyucu sa÷lÕk hizmetlerinde çalÕúan personele daha yüksek bir
ücret politikasÕ uygulanarak, personelin hükümet tabiplikleri ve koruyucu hizmet
birimlerinde çalÕúmalarÕ teúvik edilmiútir. Refik Saydam döneminde, tüm sa÷lÕk
hizmetleri devletin asli bir görev ve sorumlulu÷u olarak görülmüútür. Görevlerin devletin
çeúitli organlarÕ arasÕnda da÷ÕtÕlmÕú olmasÕ ile birlikte, bu hizmetlerin denetimi ve sa÷lÕk
personeli atama yetkisi Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ’nda toplanarak hizmetler merkezileútirilmiútir
(Serter, 1994a: 223; Bakar ve Akgün, 2005: 341; Akdur, 2006: 26).

1945 yÕlÕnda Ola÷anüstü SÕtma Mücadele Kanunu çÕkarÕlmÕú, bu kanunu 1949 yÕlÕnda
verem hastalÕ÷Õ ile mücadeleyi amaçlayan örgütlerin kuruluúu izlemiútir. 1945 yÕlÕnda
SSK kurulmuútur (Serter, 1994a: 224; Akda÷, 2011a: 22).
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ii) 1946-1960 dönemi

Tek partili dönemin sona ermesi ile birlikte 1946 yÕlÕnda yeni bir dönem baúlamÕú ve 1960
yÕlÕna kadar sürmüútür. Dr. Behçet Uz dönemi olarak adlandÕrÕlan bu dönemde sa÷lÕk
politikalarÕnÕn düzenlenmesinde merkezden yönetim baúlamÕú ve kamu sa÷lÕk
kurumlarÕnÕn sayÕsÕ artÕrÕlmÕútÕr. Bu dönemde çÕkarÕlan kanun ve uygulanan politikalarÕn
amacÕ sa÷lÕk örgütlenmesini 7 bölgeye ayÕrarak sa÷lÕk hizmetlerini tüm yurda
yayabilmektir (Akdur, 1999: 13; Bakar ve Akgün, 2005: 341; Özseven vd., 2013: 4-5).

1954 yÕlÕnda, 6134 sayÕlÕ Kanun ile il özel idarelerine, belediyelere ve vakÕflara ba÷lÕ
hastaneler Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ’na ba÷lanarak, kamuya ait hastanelerin yönetimi tek elde
toplanmÕú ve tümüyle merkezi hükümetin görev ve sorumlulu÷una bÕrakÕlmÕútÕr (SSK,
Milli Savunma BakanlÕ÷Õ (MSB) ve Üniversite Hastaneleri dÕúÕnda). Bu durumun bir
sonucu olarak, bir taraftan il ve ilçe hastanelerinin açÕlmasÕ hÕzlanarak, sadece büyük
úehirlerde bulunan hastane hizmetlerinin tüm Türkiye’ye yayÕlmasÕnda önemli baúarÕlar
sa÷lanÕrken, di÷er taraftan da mevcut hastanelerdeki hizmetlerde iyileúmeler
sa÷lanmÕútÕr. Bu dönemde, koruyucu ve tedavi edici hizmetlerin bütünleútirilmesi ve
hizmet birimlerinin genel idareden ayrÕlarak nüfus esasÕna göre kurulmasÕ gibi amaçlarÕn
kabul edildi÷i görülmektedir. Bu sayede, koruyucu ve tedavi edici hizmetleri ayrÕ ayrÕ ele
alan, yataklÕ tedavi hizmetlerini yerel yönetimlere bÕrakan anlayÕú terk edilerek sa÷lÕk
hizmetlerinin tümü merkezi hükümetin görev ve sorumlulu÷u haline getirilmiútir (Akdur,
1999: 13-14; Akdur, 2006: 27).

3.1.3. 1960 – 1980 yÕllarÕ arasÕndaki dönem
1960’lÕ yÕllara gelindi÷inde Türkiye, ønsan HaklarÕ Beyannamesini imzalamÕú ve WHO
AnayasasÕ ekseninde, ‘sa÷lÕklÕ do÷up sa÷lÕklÕ yaúamanÕn insan hakkÕ oldu÷u’, bunu
sa÷lamanÕn bir kamu görevi oldu÷u düúüncesiyle, sa÷lÕ÷a Anayasal bir boyut
kazandÕrÕlmÕútÕr. 1961 AnayasasÕ’nÕn 49. maddesinde sa÷lÕk hakkÕ úu úekilde
vurgulanmÕútÕr: “Devlet, herkesin beden ve ruh sa÷lÕ÷Õ içinde yaúayabilmesini ve tÕbbi
bakÕm görmesini sa÷lamakla ödevlidir. Devlet, yoksul veya dar gelirli ailelerin sa÷lÕk
úartlarÕna uygun konut ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlayÕcÕ tedbirleri alÕr”. Böylece sa÷lÕ÷Õn temel bir
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insan hakkÕ oldu÷u anayasa ile güvence altÕna alÕnmÕútÕr. 1961 yÕlÕnda yürürlü÷e giren
224 sayÕlÕ Sa÷lÕk Hizmetlerinin Sosyalleútirilmesi HakkÕndaki Kanun, dar alanda geniú
kapsamlÕ hizmet ilkesi ile bu ihtiyacÕ gidermiútir. Bu ba÷lamda, sa÷lÕk hizmetlerinin
yaygÕn, sürekli, entegre, kademeli ve halkÕn ihtiyaçlarÕna yönelik olarak sunulmasÕ
hedeflenmiútir. Ulusal sa÷lÕk hizmetlerinin sunumunda kademeli, il içinde bütünleúmiú
bir yapÕ kabul edilmiú ve sa÷lÕk evleri, sa÷lÕk ocaklarÕ, ilçe ve il hastaneleri úeklinde bir
yapÕlanmaya gidilmiútir. 224 sayÕlÕ Kanun sa÷lÕk hizmetlerinden yararlanmada sevk
sistemini de getirmiútir. 224 sayÕlÕ Kanunun getirdi÷i bir baúka uygulama ise,
sosyalleútirmenin uygulandÕ÷Õ bölgelerde, ilaç ve tedavi hizmetleri için hizmeti
kullananlardan hiçbir ücret alÕnmamasÕdÕr. (Akdur, 2006: 29; Aksoy, 2007 : 47-48; Bulut,
2011: 115; Akda÷, 2011a: 23; Sülkü, 2011: 4; Ulutaú, 2011: 158; Özseven vd., 2013: 5).

Sosyalleútirme uygulamasÕna 1963 yÕlÕnda Muú ilinde baúlanmÕútÕr. Muú ilini Bitlis,
Hakkâri ve Van illeri izlemiú, e÷itim ve ö÷retim konusunda da yararlanÕlmak üzere
Ankara ilinden ba÷ÕmsÕz olarak Etimesgut bölgesi de sosyalleútirme kapsamÕna
alÕnmÕútÕr. Sosyalleútirilmiú sa÷lÕk hizmetlerinin 1977 yÕlÕnda tüm Türkiye’ye yayÕlmasÕ
hedeflenmiútir. 1982 yÕlÕnda ise, her 5000 kiúiye bir sa÷lÕk oca÷Õ kurulmasÕnÕn
tamamlanmasÕ öngörülmüútür. Sosyalleútirme programÕ tüm Türkiye’de uygulanmaya
baúlandÕ÷Õnda, belirli bir sistemden yoksun olarak ve farklÕ kuruluúlar tarafÕndan
yürütülen hizmetlerin do÷urdu÷u sorunlarÕn çözülmesi ve var olan kaynaklarÕn en etkin
úekilde kullanÕlmasÕ amaçlanmÕútÕr (Akdur, 1999: 15; Akdur, 2006: 29-30; Ulutaú, 2011:
158).

224 sayÕlÕ Kanun, sa÷lÕklÕ yaúam ve tÕbbi bakÕmÕ do÷uútan kazanÕlmÕú bir hak ve bu hakkÕn
gere÷inin devlet tarafÕndan yerine getirilmesi gerekti÷i anlayÕúÕnÕ yazÕlÕ olarak ifade eden
bir kanun olmasÕ bakÕmÕndan ayrÕ bir önem taúÕmaktadÕr. Bu Kanun ile amaçlanan sa÷lÕk
hizmetlerinin tümüyle bütünleútirilmesi ve tek elden tüm Türkiye’ye sunulmasÕdÕr. Ancak
izleyen yÕllarda iktidara gelen hükümetlerin uyguladÕklarÕ politikalarla, bu kanunun
benimsedi÷i sa÷lÕk politikasÕ çeliúmiútir. Bunun bir sonucu olarak, sosyalleútirme
programÕ baúarÕlÕ bir úekilde uygulanamamÕútÕr (Akdur, 2006: 30; Yaúar, 2007: 124).
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1965 yÕlÕnda 554 sayÕlÕ Nüfus PlanlamasÕ HakkÕnda Kanun çÕkarÕlmÕútÕr. Böylece; nüfusu
arttÕrÕcÕ politikadan, nüfus artÕú hÕzÕnÕ sÕnÕrlayÕcÕ bir politikaya geçilmiútir (Akda÷, 2011a:
23). Ancak 2008 yÕlÕnÕn Ekim ayÕnda yürürlü÷e konulabilen Genel Sa÷lÕk SigortasÕ ilk
kez bu dönemde gündeme gelmiútir. 1967 yÕlÕnda Genel Sa÷lÕk SigortasÕ hakkÕnda bir
Kanun Tasla÷Õ hazÕrlanmÕú, ancak Bakanlar Kuruluna gönderilememiútir. 1969 yÕlÕnda
økinci Beú YÕllÕk KalkÕnma PlanÕ’nda Genel Sa÷lÕk SigortasÕ’nÕn kurulmasÕ tekrar
öngörülmüútür. 1971 yÕlÕnda ise Genel Sa÷lÕk SigortasÕ Kanun Tasla÷Õ, TBMM’ye
gönderilmiú fakat kabul edilmemiútir. 1974 yÕlÕnda Meclis’e tekrar sunulan taslak
görüúülememiútir (Aksoy, 2007: 49; Yaúar, 2007: 99-100; OECD ve Dünya BankasÕ,
2008: 33; Akda÷, 2011a: 23; Sülkü, 2011: 4).

1978 yÕlÕnda 2162 sayÕlÕ Sa÷lÕk Personelinin Tam Süre ÇalÕúma EsaslarÕna Dair Kanun
çÕkarÕlmÕútÕr. Bu Kanun ile kamu personeli olan doktorlarÕn özel muayenehane açmasÕ
yasaklanmÕútÕr. 1980 yÕlÕnda 2368 sayÕlÕ Sa÷lÕk Personelinin Tazminat ve ÇalÕúma
EsaslarÕna Dair Kanun ile bu kanun yürürlükten kaldÕrÕlarak tekrar muayenehane açma
serbestli÷i getirilmiútir. Türkiye’de sa÷lÕk hizmetleri 1980 öncesi dönemde, birçok ülkede
oldu÷u gibi, daha çok bir kamu hizmeti niteli÷inde bulunmaktaydÕ. Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ
bütçesine konulan ödenekler ile SSK’nÕn prim gelirleri ve Hazine transferlerinden oluúan
kaynaklar ile sa÷lÕk hizmeti devlet hastaneleri, SSK hastaneleri ve az sayÕdaki üniversite
hastaneleri ile verilmekteydi. Özel hastaneler, sadece østanbul ve Ankara’da sÕnÕrlÕ sayÕ
ve yatak kapasitesine sahip bulunmaktaydÕ. ølaç endüstrisi üzerinde sÕkÕ bir denetim
bulunmakta iken SSK, ilaç üretimi ve ithalatÕnÕn da içinde yer almaktaydÕ (Aksoy, 2007:
49; Akda÷, 2011a: 23; Sülkü, 2011: 4; Sönmez, 2011: 32-33).

3.1.4. 1980- 2002 yÕllarÕ arasÕndaki dönem

1961 AnayasasÕ’nda yer alan insan haklarÕna dayalÕ devlet tanÕmÕ 1982 AnayasasÕ ile
de÷iútirilerek insan haklarÕna saygÕlÕ devlet úekline getirilmiútir. Sa÷lÕk ve sosyal güvenlik
hizmetlerini devlete bir görev olarak veren maddeler kaldÕrÕlarak yerine, bu hizmetleri
devletin gözetece÷ini, düzenleyece÷ini ifade eden maddeler getirilmiútir. 1982
AnayasasÕnÕn 60. maddesi herkes sosyal güvenlik hakkÕna sahiptir ve Devlet bu güvenli÷i
sa÷layacak gerekli önlemleri alÕr ve teúkilatÕ kurar demektedir. 1982 AnayasasÕnÕn 56.
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maddesinde ise “Devlet, herkesin hayatÕnÕ, beden ve ruh sa÷lÕ÷Õ içinde sürdürmesini
sa÷lamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi arttÕrarak, iúbirli÷ini
gerçekleútirmek amacÕyla sa÷lÕk kuruluúlarÕnÕ tek elden planlayÕp hizmet vermelerini
düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimdeki sa÷lÕk ve sosyal kurumlardan
yararlanarak, onlarÕ denetleyerek yerine getirir” ifadeleri yer almaktadÕr. AynÕ maddede
“genel sa÷lÕk sigortasÕ kurulabilece÷ine” yönelik bir hüküm de bulunmaktadÕr.

1980’li yÕllarÕn sonlarÕna gelindi÷inde dünyanÕn her yerinde egemen olan liberal
ekonomik geliúmeler Türkiye’de de görülmeye baúlanmÕútÕr. Bu geliúmelerden sa÷lÕk
sistemi de etkilenmiútir. 1987 yÕlÕnda kabul edilen 3359 sayÕlÕ Sa÷lÕk Hizmetleri Temel
Kanunu, kamu kurum ve kuruluúlarÕna ait sa÷lÕk kurumlarÕnÕn sa÷lÕk iúletmesine
dönüútürülebilece÷ini ifade etmektedir. AyrÕca kamu kurumlarÕnda çalÕúan doktorlarÕn
mesai saatleri dÕúÕnda kurumda özel teúhis ve tedavi yapabilmelerini öngörmekte, sa÷lÕk
iúletmesi uygulamasÕna geçen kuruluúa sözleúmeli sa÷lÕk personeli çalÕútÕrma yetkisi
vermektedir. Ancak önemli maddeleri Anayasa Mahkemesi tarafÕndan iptal edilen
Kanunun uygulama olana÷Õ büyük oranda yitirilmiútir. 1989 yÕlÕnda ulusal bir sa÷lÕk
politikasÕnÕn oluúturulmasÕ sÕrasÕnda yapÕlan ön çalÕúmalar ve 1990’da sa÷lÕk sektörünün
genel planÕnÕn yapÕlmasÕnÕ izleyen yÕllarda Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ bünyesinde WB kredilerinin
deste÷iyle reformlar hazÕrlanmasÕ amacÕyla bazÕ faaliyetler gerçekleútirilmiútir (Aksoy,
2007: 51-52; Yaúar, 2007: 125; Yaúar, 2008: 160; OECD ve Dünya BankasÕ, 2008: 33;
Bulut, 2011: 118; Akda÷, 2011a: 23; Ulutaú, 2011: 168-169; Özseven vd., 2013: 5).
1992 ve 1993 yÕllarÕ arasÕnda Birinci ve økinci Ulusal Sa÷lÕk Kongreleri yapÕlarak, sa÷lÕk
reformu çalÕúmalarÕna hÕz kazandÕrÕlmÕútÕr. 1992 yÕlÕnda 3816 sayÕlÕ Kanunla sosyal
güvenlik kapsamÕnda olmayan düúük gelirli vatandaúlar için Yeúil Kart uygulamasÕ
baúlatÕlmÕútÕr. Böylelikle sa÷lÕk hizmetlerine eriúim bakÕmÕndan yeterli ekonomik
düzeyden yoksun bulunan bireylerin, sÕnÕrlÕ bir úekilde de olsa, sa÷lÕk sigortasÕ sisteminin
kapsamÕna alÕnmalarÕ sa÷lanmÕútÕr (Yaúar, 2007: 100; Yoltar, 2009: 769-772; Bulut,
2011: 118; Akda÷, 2011a: 24; Sülkü, 2011: 5; Karadeniz, 2012: 104-105).

1990’lÕ yÕllarÕn baúÕndan itibaren yo÷unlaúan Genel Sa÷lÕk SigortasÕ tartÕúmalarÕ, iktidara
gelen tüm hükümetler tarafÕndan benimsenmiú, bu tarihten sonraki bütün kalkÕnma
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planlarÕnda yer almÕú, sadece hazÕrlanan tasarÕ ve taslaklar farklÕ iktidarlar döneminde
farklÕ adlar almÕútÕr. TasarÕ ve taslak adlarÕ farklÕ olsa da 1990’lÕ yÕllardaki sa÷lÕk reformu
programÕ sa÷lÕk finansman reformu, hastaneler ve sa÷lÕk iúletmeleri reformu, aile
hekimli÷i ve birinci basamak sa÷lÕk hizmetleri reformu, teúkilat ve yönetim reformu,
insan kaynaklarÕ reformu ve sa÷lÕk enformasyon sistemleri alanlarÕnÕ kapsamaktadÕr.
1998 yÕlÕnda Genel Sa÷lÕk SigortasÕ, Kiúisel Sa÷lÕk SigortasÕ Sistemi ve Sa÷lÕk SigortasÕ
ødaresi BaúkanlÕ÷Õ Kuruluú ve øúleyiú Kanunu TasarÕsÕ adÕ ile Bakanlar Kurulu tarafÕndan
TBMM’ye sunulmuú, ancak kanunlaútÕrÕlamamÕútÕr. 2000 yÕlÕnda, Genel Sa÷lÕk SigortasÕ
ile ilgili olarak, Sa÷lÕk SandÕ÷Õ adÕ altÕnda bir kanun tasarÕ tasla÷Õ bakanlÕklarÕn görüúüne
sunulmuú ancak bu giriúim de sonuçlandÕrÕlamamÕútÕr (Yaúar, 2007: 101; Akda÷, 2011a:
24; Yaúar ve U÷urluo÷lu, 2011: 286-287).
1990’lÕ yÕllarda gerçekleútirilen Sa÷lÕk Reformu çalÕúmalarÕnÕn temel hedefleri úu úekilde
özetlenebilir:

i) Sosyal güvenlik kurumlarÕnÕn tek çatÕ altÕnda toplanarak genel sa÷lÕk sigortasÕnÕn
kurulmasÕ,
ii) Birinci basamak sa÷lÕk hizmetlerinin aile hekimli÷i bünyesinde geliútirilmesi,
iii) Hastanelerin özerk sa÷lÕk iúletmelerine dönüútürülmesi,
iv) Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ’nÕn koruyucu sa÷lÕk hizmetlerine öncelik veren sa÷lÕk hizmetlerini
planlayÕp denetleyen bir úekilde yeniden yapÕlandÕrÕlmasÕ.

Bu dönem önemli teorik çalÕúmalarÕn yapÕldÕ÷Õ ancak bu çalÕúmalarÕn yeterince uygulama
alanÕ bulamadÕ÷Õ bir dönem olmuútur (Akda÷, 2011a: 24; Sülkü, 2011: 5).
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3.1.5. 2003 yÕlÕ sonrasÕ sa÷lÕk politikalarÕ: Türkiye Sa÷lÕkta Dönüúüm
ProgramÕ

2003 yÕlÕnda AKP’nin iktidara gelmesiyle birlikte sa÷lÕk sistemi gündeme taúÕnmÕú ve
Ocak 2003’te Acil Eylem PlanÕ ve Kamusal Yönetim Reformu baúlÕ÷Õ ile bir dizi faaliyet
gerçekleútirme hedefi belirlenmiútir. Bu hedefler arasÕnda, “Herkese Sa÷lÕk” baúlÕ÷Õ ile
Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ da bulunmaktadÕr (AydÕn, 2011: 79-80). Reform kelimesinin
geçmiúteki baúarÕsÕzlÕklarÕ hatÕrlatmasÕ nedeniyle bu baúlÕk seçilmiútir. Sa÷lÕkta Dönüúüm
ProgramÕ’nÕn amaçlarÕ; sa÷lÕk hizmetlerini etkin ve üretken bir biçimde, eúitlik içinde
düzenlemek, finanse etmek ve sunmaktÕr. Program’Õn temel ilkeleri insan merkezli olma;
sürdürülebilir, sürekli kalite geliúimi içinde paylaúÕmcÕ, gönüllülü÷e dayanan, güçlerin
da÷ÕlÕmÕnÕ sa÷layan bir iúleyiú oluúturma; yerinden yönetim ve hizmette rekabet
unsurlarÕna yer verme olarak belirtilmektedir (Bakar ve Akgün, 2005: 346; Hamzao÷lu
ve Yavuz, 2006: 277; Aksoy, 2007: 53-54; Bulut, 2011: 119; A÷artan, 2008: 265-267;
Akda÷, 2008a: 20; Akda÷, 2011c: 11).

“Herkese Sa÷lÕk” baúlÕ÷Õ altÕnda sa÷lÕk alanÕnda yürütülmesi öngörülen temel hedefler
yer almÕútÕr. Bu hedefler úu úekilde ifade edilebilir: (Akda÷, 2008a: 20).

i) Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ’nÕn idari ve fonksiyonel açÕdan yeniden yapÕlandÕrÕlmasÕ,
ii) Tüm vatandaúlarÕn genel sa÷lÕk sigortasÕ kapsamÕ altÕna alÕnmasÕ,
iii) Sa÷lÕk kuruluúlarÕnÕn tek çatÕ altÕnda toplanmasÕ,
iv) Hastanelerin idari ve mali açÕdan özerk bir yapÕya kavuúturulmasÕ,
v) Aile hekimli÷i uygulamasÕna geçilmesi,
vi) Anne ve çocuk sa÷lÕ÷Õna özel önem verilmesi,
vii) Koruyucu hekimli÷in yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ,
viii) Özel sektörün sa÷lÕk alanÕna yatÕrÕm yapmasÕnÕn özendirilmesi,
ix) Tüm kamu kuruluúlarÕnda alt kademelere yetki devri,
x) KalkÕnmada öncelikli bölgelerde yaúanan sa÷lÕk personeli eksikli÷inin giderilmesi,
xi) Sa÷lÕk alanÕnda e-dönüúüm projesinin hayata geçirilmesi.
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Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn amacÕ ise; yönetiúim, verimlilik, kullanÕcÕ ve hizmet
sunucu memnuniyeti ile uzun vadeli mali sürdürülebilirli÷i iyileútirerek sa÷lÕk sistemini
daha etkili hale getirmek úeklinde ifade edilmiútir (OECD ve Dünya BankasÕ, 2008: 36).

Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ sekiz tema etrafÕnda dönüúümü hedeflemektedir. Bu
temalar; (Hamzao÷lu ve Yavuz, 2006: 278; Akda÷, 2007: 17; Akda÷, 2008a: 20; Çelikay
ve Gümüú, 2011: 59-60; Akda÷, 2011c: 11; Ulutaú, 2011: 176).

i) PlanlayÕcÕ ve denetleyici Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ,
ii) Herkesi tek çatÕ altÕnda toplayan genel sa÷lÕk sigortasÕ,
iii) YaygÕn, eriúimi kolay ve güler yüzlü sa÷lÕk hizmeti sistemi,
a) Güçlendirilmiú temel sa÷lÕk hizmetleri ve aile hekimli÷i,
b) Etkili, kademeli sevk zinciri,
c) ødari ve mali özerkli÷e sahip sa÷lÕk iúletmeleri,
iv) Bilgi ve beceri ile donanmÕú, yüksek motivasyon ile çalÕúan sa÷lÕk insan gücü,
v) Sistemi destekleyecek e÷itim ve bilim kurumlarÕ,
vi) Nitelikli ve etkili sa÷lÕk hizmetleri için kalite ve akreditasyon,
vii) AkÕlcÕ ilaç ve malzeme yönetiminde kurumsal yapÕlanma,
viii) Karar sürecinde etkili bilgiye eriúim: Sa÷lÕk bilgi sistemi.

2003 ve 2008 yÕllarÕ arasÕndaki dönem sa÷lÕk alanÕnda köklü de÷iúimlerin oldu÷u bir
dönem olmuútur. 2003 yÕlÕ baúÕnda uygulamaya konulan program, baúta sosyalizasyon
olmak üzere geçmiú birikim ve deneyimlerden, son dönemlerde yürütülen sa÷lÕk reformu
çalÕúmalarÕndan ve dünyadaki baúarÕlÕ örneklerden esinlenilerek oluúturulmuútur (Akda÷,
2008b: 21-22; Akda÷, 2011a: 25).

Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ ile Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ’nÕn planlama ile birlikte denetim
yapmasÕ genel sa÷lÕk sigortasÕnÕn ise herkesi kapsamasÕ öngörülmüútür (Hamzao÷lu ve
Yavuz, 2006: 278-279; Hamzao÷lu, 2007: 425-427; Sülkü, 2011: 6). Belirlenen hedeflere
göre, bireyler sa÷lÕk hizmetlerine, yüksek motivasyon ve yeterlili÷e sahip sa÷lÕk
çalÕúanlarÕna ülkenin her yerinde ulaúabileceklerdir (Bulut, 2011: 119).

98


Bununla birlikte, Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn özgün bir program olmadÕ÷Õ, WB’nin
görüú ve önerileri ile biçimlendirilmiú bir proje oldu÷u yönünde görüúler de
bulunmaktadÕr (Hamzao÷lu ve Yavuz, 2006: 275; Yaúar, 2008: 164-165; A÷artan, 2008:
282-290; Elbek ve Adaú, 2009: 35; Yaúar, 2011: 117-118; Sönmez, 2011: 33-38). Sa÷lÕkta
Dönüúüm ProgramÕ’nÕn temelini, Genel Sa÷lÕk SigortasÕ ve Temel Teminat Paketi; birinci
basamak sa÷lÕk hizmetlerinde sa÷lÕk oca÷Õ sisteminden aile hekimli÷i sistemine
geçilmesi; SSK’nÕn tasfiye edilerek SSK sa÷lÕk kuruluúlarÕnÕn Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ’na devri
ve özelleútirilmeleri için alt yapÕnÕn hazÕrlanmasÕ; tüm sa÷lÕk çalÕúanlarÕnÕn sözleúmeli
personel olarak istihdam edilmesi oluúturmaktadÕr. Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn en
çok eleútirilen yönü, sa÷lÕk hizmetlerinde kamunun a÷ÕrlÕ÷ÕnÕn azalmasÕ, özel sektöre ve
bireysel sorumlulu÷a artan bir úekilde önem verilmesi ve sa÷lÕk hizmetlerine rekabet ve
sözleúme gibi piyasa araçlarÕnÕn uygulanmasÕnÕ içeren yeni liberal e÷ilimlerdir (Yaúar,
2007: 101; Hamzao÷lu, 2007: 424-425; Ulutaú, 2011: 177; Yaúar, 2011: 116).

Sa÷lÕk alanÕnda, hükümet yetkilileri tarafÕndan özel sektörün hizmet sunumunda kamudan
daha etkin bir úekilde çalÕúaca÷Õna inanÕlmaktaydÕ. Özel hastanelere ve ekonomik
çÕkarlarÕ do÷rultusunda faaliyet gösteren doktorlara sonuna kadar güven duyulmaktaydÕ.
Bu noktada iki temel sorun ortaya çÕkmaktadÕr. Bunlardan biri ekonomiktir ve normal bir
piyasa malÕ olmayan sa÷lÕk hizmetlerinin sunumu piyasaya bÕrakÕldÕ÷Õnda, hem hizmet
kalitesinin düútü÷ü hem de harcamalarÕn arttÕ÷Õ farklÕ ülke örneklerinde görülmektedir.
økinci sorun, doktorla hastayÕ ticari bir iliúki içinde karúÕ karúÕya getiren bir sistemin hasta
haklarÕnÕ korumakta baúarÕsÕz olaca÷ÕnÕ görememekten kaynaklanmaktaydÕ. Tabipler
Birli÷i ve çeúitli meslek örgütleri bu sorunlarÕ güçlü bir úekilde ifade ettiler. Ancak
eleútiriler, eski sistemin sorunlarÕna ve bu sistemin dÕúÕnda kalanlarÕn durumuna
de÷inmedi÷i, reformun gereklili÷ini ve bazÕ olumlu yanlarÕnÕ kabul etmekten kaçÕndÕ÷Õ
için yeterince etkili olamamÕútÕr (Bu÷ra, 2010: 235-236).

3.2. Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn Temel Bileúenleri

Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn temel bileúenleri ile sa÷lÕk hizmetlerinin yeniden
yapÕlandÕrÕlmasÕ tanÕmlanmaktadÕr. Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn 8 bileúeninden ilk
4’ü sa÷lÕk sisteminde köklü de÷iúiklikleri vurgulamaktadÕr. Sonraki 4 bileúen ise bu
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dönüúümü desteklemeye yönelik bileúenlerdir. Aúa÷Õda Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn
bu 8 bileúeni ayrÕntÕlÕ olarak ele alÕnacaktÕr.

3.2.1. PlanlayÕcÕ ve denetleyici bir Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ

Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn bu ilk bileúeni Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ’nÕn yeniden
yapÕlandÕrÕlarak sa÷lÕk hizmeti üreten bir kurum olmaktan çÕkarÕlmasÕ, politika belirleyen,
koordinasyon sa÷layan ve sa÷lÕk piyasasÕnÕ denetleyen ve düzenleyen bir kuruma
dönüútürülmesini amaçlamaktadÕr. Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ öncesinde Sa÷lÕk
BakanlÕ÷Õ’nÕn sorumluluklarÕ arasÕnda úu unsurlar bulunmaktaydÕ:

i) Sa÷lÕk hizmeti sunumunun planlanmasÕ ve programlanmasÕ,
ii) Sermaye yatÕrÕmlarÕnÕn onaylanmasÕ,
iii) BulaúÕcÕ hastalÕklar ve bulaúÕcÕ olmayan hastalÕklara yönelik programlar geliútirilmesi,
iv) ølaçlarÕn üretimi, reçete yazÕlmasÕ ve da÷ÕtÕmÕnÕn düzenlenmesi,
v) Sa÷lÕk kuruluúlarÕ inúa etme ve iúletme.

Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ, hizmet sunumu da dâhil olmak üzere birçok görev ve sorumlulu÷u
nedeni ile taúÕyabilece÷inden çok daha fazla yük altÕnda bulunmaktaydÕ. Bu durum Sa÷lÕk
BakanlÕ÷Õ’nÕn idari fonksiyonunu etkili bir biçimde kullanma yetene÷ini azaltmaktaydÕ.
Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ ile Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ’nÕn hizmet sunumu görevini terk
ederek, hastalÕk kontrolü, sa÷lÕk düzenlemesi, planlama ve yönetim kapasitesi, izleme ve
de÷erlendirme, sa÷lÕ÷Õn teúviki, sa÷lÕk alanÕnda sosyal katÕlÕm, hakkaniyetli eriúimin
artÕrÕlmasÕ, kalite güvencesi, insan kaynaklarÕ e÷itimi, halk sa÷lÕ÷Õ, kontrol ve afet önleme
araútÕrmalarÕ gibi iúlevlerini güçlendirmesi hedeflenmektedir. Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ’nÕn
görevlerinin yeniden tanÕmlanmasÕ ba÷lamÕnda bazÕ sorumluluklarÕn yerel yönetimlere
aktarÕlmasÕ gibi birçok politikadan yararlanÕlmaktadÕr. Baúka bir ifade ile devlet, hizmet
sunumundan geri çekilmekte, yerini özel sektöre ya da sözleúmeli doktorlara bÕrakmakta
ve bu alandaki sorumluluklarÕnÕ düzenleme ve denetleme yapmakla sÕnÕrlandÕrmaktadÕr
(Hamzao÷lu ve Yavuz, 2006: 276; Yaúar, 2008: 166-167; OECD ve Dünya BankasÕ,
2008: 28-36; Bulut, 2011: 119-120; Sülkü, 2011: 6; A÷artan, 2011a: 49).
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Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ’nÕn sadece organizasyon, koordinasyon, yol gösterici, denetleyici,
politika üretici rollerini üstlenmesinin, Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ’nÕn sa÷lÕk hizmeti sunma
görevini terk etmesi anlamÕna geldi÷i yönünde görüúler de bulunmaktadÕr. Bu görüúü
savunanlara göre; Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ’nÕn sa÷lÕk hizmeti sunmayan bu rolü ile kamusal
hizmet sunumu yerine özel sektörden hizmet satÕn alÕnmasÕ yoluna gidilecektir. Bu yeni
sistemde yerel yönetimlere de kendi sÕnÕr ve sorumluluklarÕnda bulunan alanlarÕn sa÷lÕk
göstergelerini de dikkate alarak kÕsa, orta ve uzun vadeli yatÕrÕm programlarÕnÕ belirleme
sorumlulu÷u verilmektedir. Böylece sa÷lÕk hizmeti merkezi planlamanÕn dÕúÕna
çÕkartÕlarak, âdemi merkezileútirilecek, yerel yönetimler aracÕlÕ÷Õyla sa÷lÕk hizmeti
sunumu daha kolay özelleútirilebilecektir (Hamzao÷lu ve Yavuz, 2006: 276; Yaúar, 2008:
166-167).

3.2.2. Herkesi tek çatÕ altÕnda toplayan genel sa÷lÕk sigortasÕ sistemi

Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ, hakkaniyet ilkesi do÷rultusunda, kiúilerin ödeme gücü ile
orantÕlÕ olarak katkÕda bulunacaklarÕ ve sa÷lÕk hizmetlerini ihtiyaçlarÕ oranÕnda alacaklarÕ
bir sosyal sigorta modeli geliútirmeyi hedeflemektedir. Bu ba÷lamda, devlet hastaneleri
ile SSK hastaneleri arasÕndaki ayrÕmcÕlÕ÷Õn ortadan kaldÕrÕlmasÕ ile kamu hastane iúletim
modelleri arasÕnda birlik sa÷lanmÕútÕr. Bütün sosyal güvenlik kuruluúlarÕ tarafÕndan ortak
bir ilaç veri tabanÕnÕn kullanÕlmasÕ ile aynÕ standartlara dayalÕ, tek elden ilaç takibi ve
kontrolünün yapÕlmasÕna olanak sa÷layan alt yapÕ oluúturulmuútur (Akda÷, 2010: 37).

Genel sa÷lÕk sigortasÕ sistemi ile sa÷lÕk hizmetlerinin kapsamÕ tüm vatandaúlar için ES
sigortalÕlarÕna sunulan seviyeye yükseltilmiútir. Bu sayede, SSK ve Ba÷-Kur
sigortalÕlarÕna sunulan sa÷lÕk hizmetlerinin kapsamÕ artmÕútÕr. Bununla birlikte genel
sa÷lÕk sigortasÕ, sistem olarak ES uygulamalarÕndan önemli derecede farklÕlÕklarÕ da
beraberinde getirmektedir. 5510 sayÕlÕ Sosyal Sigortalar ve Genel Sa÷lÕk SigortasÕ
Kanunu, sosyal sigorta yardÕmlarÕ ile sa÷lÕk hizmeti sunumunu birbirinden ayÕrmÕútÕr.
Sosyal sigorta bölümünde sigortalÕya yapÕlacak parasal yardÕmlar, genel sa÷lÕk sigortasÕ
bölümünde de sa÷lÕk hizmeti sunumu, kapsamÕ ve yararlanma koúullarÕ düzenlenmiútir.
Genel sa÷lÕk sigortasÕnÕn amacÕ, tüm vatandaúlarÕn eúit kapsam ve kalitedeki sa÷lÕk
hizmetlerine eriúimini, risk paylaúÕmÕ ilkesine ve hakkaniyete dayalÕ olarak üst düzeye
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çÕkarmak; ça÷daú kontrol ve takip sistemlerine dayalÕ, ülke kaynaklarÕnÕn kötüye
kullanÕlmasÕnÕ engelleyen etkin bir yapÕnÕn kurulmasÕ ile sa÷lÕk alanÕnda finansal koruma
sistemini gerçekleútirmek olarak belirtilmektedir (Akda÷, 2008: 37-38; Sülkü, 2011: 2829; Bulut, 2011: 119; YÕldÕrÕm ve YÕldÕrÕm, 2011b: 179-187; AydÕn, 2011: 86 ).

Genel sa÷lÕk sigortasÕnÕn temel amaçlarÕndan biri her türlü koruyucu sa÷lÕk hizmetinin
uygulanmasÕnÕ ve yaygÕnlaútÕrÕlmasÕnÕ sa÷lamaktÕr. HastalÕklar ne kadar erken teúhis
edilirse, tedavileri de o kadar kolay, baúarÕlÕ ve ekonomik olmaktadÕr. Koruyucu sa÷lÕk
hizmetlerinin yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ, kaynaklarÕnÕn gereksiz kullanÕmÕnÕ engelleyece÷i gibi,
hastanelerdeki hasta yo÷unlu÷unu da azaltmÕú olacaktÕr. Böylece kiúiler sa÷lÕk
hizmetlerine daha kolay ulaúarak, daha etkin bir sa÷lÕk hizmeti alabileceklerdir. Genel
sa÷lÕk sigortasÕ kapsamÕnda verilen sa÷lÕk hizmetleri ile ödenen prim miktarÕ arasÕnda bir
iliúki bulunmamaktadÕr. Gelire göre prim alÕnmasÕna karúÕlÕk, ihtiyaca göre hizmet
verilmektedir. Bunun dÕúÕnda genel sa÷lÕk sigortasÕ, tedavi hizmetlerinde özel-kamu
ayrÕmÕnÕ ortadan kaldÕrmaktadÕr. Sosyal Güvenlik Kurumu ile protokol imzalayan özel
hastanelerde yapÕlan her türlü tedavinin ödemesi devlet tarafÕndan karúÕlanacaktÕr. Genel
sa÷lÕk sigortasÕ ile sa÷lÕk hizmetlerinin satÕn alÕnmasÕ tek bir kurum tarafÕndan (Sosyal
Güvenlik Kurumu) yapÕlaca÷Õndan, bu durum fiyatlarÕn belirlenmesi sürecine olumlu
olarak yansÕmaktadÕr (Gümüú, 2010: 19-20; Sülkü, 2011: 29).

Genel sa÷lÕk sigortasÕ tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaúlarÕnÕ, Türkiye’de bir yÕldan
fazla ikamet eden yabancÕlarÕ, sÕ÷ÕnmacÕ ve vatansÕzlarÕ kapsamÕna almaktadÕr. 18 yaú altÕ
çocuklar koúulsuz olarak genel sa÷lÕk sigortasÕnÕn kapsamÕna alÕnmÕúlardÕr. Sadece er ve
erbaúlar, tutuklu ve hükümlüler ile yabancÕ bir ülke mevzuatÕ kapsamÕnda sigortalÕ olanlar
kapsam dÕúÕnda bÕrakÕlmaktadÕr. Kapsama giren kiúilerin genel sa÷lÕk sigortasÕna katÕlÕmÕ
zorunludur (Bu÷ra, 2010: 234-235; Sülkü, 2011: 29-30; Ergün, 2012: 47; Karadeniz,
2012: 105; Acar, 2013: 34).

Genel sa÷lÕk sigortasÕ kapsamÕnda yer alan gelir testi uygulamasÕna göre aile içindeki kiúi
baúÕna düúen aylÕk geliri brüt asgari ücretin üçte birinin altÕnda olan kiúiler G0 gelir grubu
olarak

adlandÕrÕlmakta

ve

genel

sa÷lÕk

sigortasÕndan

prim

ödemeksizin

yararlanabilmektedirler (AydÕn, 2011: 93-94). Aile içindeki kiúi baúÕna düúen aylÕk geliri
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brüt asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasÕnda olan kiúiler G1 gelir grubu olarak
adlandÕrÕlmaktadÕr. Aile içindeki kiúi baúÕna düúen aylÕk geliri brüt asgari ücret ile asgari
ücretin iki katÕ arasÕnda olan kiúiler G2 gelir grubu olarak adlandÕrÕlmaktadÕr. Aile
içindeki kiúi baúÕna düúen aylÕk geliri brüt asgari ücretin iki katÕndan fazla olan kiúiler ise
G3 gelir grubu olarak adlandÕrÕlmaktadÕr (Acar, 2012: 41; Alper, 2012: 58).

Sosyal güvenlik alanÕnda özelleútirme uygulamalarÕ ve bunlara iliúkin görüúler bir bütün
olarak ele alÕndÕ÷Õnda özelleútirmenin, sosyal devlet olgusundan belli bir oranda
uzaklaúmak anlamÕna geldi÷i görülmektedir. Bu ba÷lamda sosyal güvenli÷in
özelleútirilmesini, sosyal devletin, sosyal güvenli÷in sa÷lanmasÕ ödevini tamamen ya da
kÕsmen özel sektöre devretmesi úeklinde tanÕmlayabiliriz. Sosyal güvenlikte özelleútirme,
sosyal güvenli÷in temel amacÕnÕ yansÕtan toplumsal dayanÕúmadan uzaklaúarak, bireysel
karar almayÕ vurgulamaktadÕr. Di÷er taraftan, özelleútirme, sosyal dayanÕúmanÕn gere÷i
olan sosyal amaç yerine, bireysel hesaplara dayalÕ fonlarÕn verimli ve etkin
kullanÕlmasÕnÕ, hatta kâr olgusunu da kapsamaktadÕr (AydÕn, 1998: 5-9).

Genel sa÷lÕk sigortasÕ sistemi içerisinde özel sa÷lÕk sigortalarÕnÕn da tamamlayÕcÕ bir rol
üstlenerek desteklenmesi amaçlanmaktadÕr. Zorunlu genel sa÷lÕk sigortasÕnÕn kapsadÕ÷Õ
temel teminat paketine ilave olarak hizmet almak isteyenler özel sigorta yaptÕrabilecekler
ve bu özel sigortalar aracÕlÕ÷Õyla hizmet alabileceklerdir. Bu sistemle özel sigortacÕlÕ÷Õn
teúvik edilece÷i yönünde görüúler de bulunmaktadÕr. Bu ifade; kiúilerin ihtiyaç duyduklarÕ
sa÷lÕk hizmetlerinin önemli bir kÕsmÕnÕn temel teminat paketi ile karúÕlanamayaca÷Õ ve
bu paket dÕúÕndaki hizmetler için ya hizmetin alÕmÕ esnasÕnda cepten ödeme yapmak ya
da zorunlu sigorta dÕúÕnda ayrÕca prim ödeyerek tamamlayÕcÕ özel sa÷lÕk sigortalarÕnÕ
tercih etmek zorunda kalmalarÕ anlamÕna gelmektedir (Hamzao÷lu ve Yavuz, 2006: 279280). Temel teminat paketi dÕúÕnda kalan sa÷lÕk hizmetlerinin iyi iúleyen, güvenilir bir
özel sa÷lÕk sigortasÕ sistemleri kanalÕyla sunularak, özel sektörün de sistem içinde yer
almasÕnÕn sa÷lanmasÕna ve hizmet tanÕmÕnÕn ve sÕnÕrlarÕnÕn güvence altÕna alÕnmasÕna
ihtiyaç duyulacaktÕr (Elbek ve Adaú, 2009: 37-38). Özel sigortacÕlÕk tekniklerine göre
örgütlenmiú olan genel sa÷lÕk sigortasÕ ile temel teminat paketi daraltÕlmakta, cepten
ödemeler arttÕrÕlmakta, tüm nüfusun sa÷lÕk hizmetlerine eriúimi olanaksÕz hale
getirilmektedir. østihdam edilenlerin yarÕya yakÕnÕnÕn kayÕt dÕúÕ çalÕútÕ÷Õ Türkiye’de, tüm

103


nüfusun prime esas kazancÕn %12,5’i düzeyinde bulunan genel sa÷lÕk sigortasÕ primini
ödemesi mümkün bulunmamaktadÕr. Ancak kiúi baúÕna geliri brüt asgari ücretin üçte
birinden az olanlarÕn primleri devlet tarafÕndan ödenmektedir. Prim borcu bulunanlar
genel sa÷lÕk sigortasÕndan yararlanamamakta ve sa÷lÕk hizmetlerine eriúememektedirler
(Ulutaú, 2011: 178-179).

3.2.3. YaygÕn, eriúimi kolay ve güler yüzlü sa÷lÕk sistemi

Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn bu bileúeni güçlendirilmiú temel sa÷lÕk hizmetleri ve aile
hekimli÷i; etkili ve kademeli sevk zinciri; idari ve mali özerkli÷e sahip sa÷lÕk iúletmeleri
unsurlarÕndan oluúmaktadÕr.

3.2.3.1. Güçlendirilmiú temel sa÷lÕk hizmetleri: Aile hekimli÷i modeli

Türkiye’de sa÷lÕk hizmetlerinin örgütlenmesi ve sunumuna iliúkin ilke ve kurallar, 1961
tarih ve 224 sayÕlÕ Sa÷lÕk Hizmetlerinin Sosyalleútirilmesi HakkÕndaki Kanun ile
düzenlenmiútir (Yaúar, 2008: 175). Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn önemli
bileúenlerinden biri, birinci basamak sa÷lÕk hizmetlerinin ça÷daú uygulama yöntemi olan
aile hekimli÷idir. Aile hekimi, anne karnÕndaki bebekten, ailenin en yaúlÕ bireyine kadar
ailenin bütün üyelerinin sa÷lÕ÷Õndan ve her türlü sa÷lÕk sorunlarÕndan sorumludur.
Sorumlulu÷unu aldÕ÷Õ kiúinin hastalÕklardan korunmasÕ için gerekli önlemleri almaktadÕr.
HastalÕk durumunda ise bilgi ve tecrübesi ölçüsünde tedaviyi sa÷lamaktadÕr. UzmanlÕk
veya özel donanÕm gerektiren sa÷lÕk sorunlarÕnda yapaca÷Õ danÕúmanlÕk hizmetleri ile
kiúiyi di÷er uzman hekimlere, diú hekimlerine veya ikinci ve üçüncü basamak sa÷lÕk
kurumlarÕna yönlendirme görevini yürütmektedir. Aile hekimi genellikle aile bireylerinin
ikametlerine yakÕn ve kolay ulaúÕlabilir bir yerde bulunmaktadÕr. Aile hekimleri, kiúilerin
ve hizmet sunucularÕn yanlÕú yönlenmeleri, düzensizlikleri ve gereksiz sa÷lÕk
harcamalarÕnÕ önleyici bir iúlevi yerine getirmektedir. Böylece ikinci basamakta gereksiz
yÕ÷ÕlmalarÕn ve hasta ma÷duriyetlerinin önüne geçilmektedir (Akda÷, 2011a: 78-79;
Akda÷, 2011b: 2; AydÕn, 2011: 94).
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Aile hekimli÷i sistemine yönelik yasal düzenlemeler 2004 yÕlÕ sonunda yürürlü÷e giren
5258 sayÕlÕ Aile Hekimli÷i Pilot UygulamasÕ HakkÕnda Kanun ile baúlamÕútÕr (Yaúar,
2008: 175; Koçak ve Tiryaki, 2011: 56). ølk uygulamaya ise 15 Eylül 2005 tarihinde
Düzce ilinde baúlanmÕútÕr. 13 AralÕk 2010 tarihinde tüm Türkiye’de aile hekimli÷i
sistemine geçilmiútir. Aile hekimli÷i öncesinde birinci basamak sa÷lÕk kurumlarÕnda
17,800 hekim görev yapmakta iken, aile hekimli÷i sistemine geçiú sonrasÕnda 2012 yÕlÕ
rakamlarÕna göre, 6,717 aile sa÷lÕ÷Õ merkezinde 20,811, 961 toplum sa÷lÕ÷Õ merkezinde
ise 2,167 hekim olmak üzere toplam 22,978 hekim görev yapmaktadÕr. Yine 2012 yÕlÕ
sonu rakamlarÕna göre 3,634 kiúiye bir aile hekimi hizmet vermektedir. 2023 yÕlÕ hedefi
ise 1,680 kiúiye bir aile hekiminin hizmet sunmasÕdÕr (Aksoy, 2007: 60-61; Akda÷,
2011a: 79-80; Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ, 2012a: 71).

Türkiye’de uygulanan aile hekimli÷i modelinde, birinci basamak (örne÷in Sa÷lÕk
BakanlÕ÷Õ sa÷lÕk ocaklarÕ) ve ikinci basamak (örne÷in Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ hastanelerinin
ayakta tedavi birimlerinde) sa÷lÕk hizmetlerinde çalÕúan maaúlÕ pratisyen hekimlere
kamudaki iúlerinden izin alma ve ba÷ÕmsÕz, kiúi baúÕ ödemeye dayalÕ bir aile hekimi
olarak çalÕúma seçene÷i sunulmaktadÕr. Bu doktorlarÕn kamudaki asÕl iúlerine istedikleri
zaman dönme haklarÕ saklÕ kalmaktadÕr. Aile hekimi olmaya hak kazanabilmek için bu
hekimlerin aile hekimli÷i konulu 10 günlük uyum e÷itimlerini tamamlamalarÕ
gerekmektedir. Bu e÷itimlerde aile hekimli÷i uygulamasÕnÕn ilkeleri, iletiúim, klinik
yöntemler ve epidemiyoloji anlatÕlmaktadÕr. Uyum e÷itimini tamamladÕktan sonra aile
hekimleri, kendilerine kayÕtlÕ kiúilerin sayÕsÕna göre (yani kiúi sayÕsÕ bazÕnda) aylÕk bir
kiúi baúÕ ödeme almaktadÕrlar (OECD ve Dünya BankasÕ, 2008: 42-43; Akda÷, 2010: 6970; Koçak ve Tiryaki, 2011: 56-57; Üstünda÷ ve Yoltar, 2011: 86-87).

OECD ve Dünya BankasÕ’nÕn 2008 yÕlÕnda Türkiye sa÷lÕk sistemini inceledikleri
çalÕúmaya göre; aile hekimli÷i modeli ile birlikte Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ
kapsamÕnda Türkiye’deki birinci basamak sa÷lÕk hizmetlerinin de güçlendirilmesine
çalÕúÕlmaktadÕr. Bu sayede gelecekte aile hekimleri ve koruyucu sa÷lÕk merkezleri daha
iyi bir toplum sa÷lÕ÷Õ düzeyine ulaúmak için uyumlu bir biçimde çalÕúabilecektir. Toplum
sa÷lÕ÷Õ merkezleri; entegre koruyucu, tanÕ, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri
vermektedir. Bu merkezler ayrÕca; aúÕlama kampanyalarÕ, üreme sa÷lÕ÷Õ ve çocuk sa÷lÕ÷Õ
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hizmetleri gibi koruyucu sa÷lÕk hizmetlerini denetlemekle de görevlidirler. Aile hekimli÷i
sisteminin etkin bir úekilde uygulanmasÕnÕn önündeki engellerden biri doktor sayÕsÕnÕn az
olmasÕdÕr. Bu eksikli÷in giderilmemesi halinde üst basamaklara sevki, aile hekimlerinin
kontrol etti÷i aile hekimli÷inde kapÕ tutucu modelini uygulamak zor olacaktÕr (Saraço÷lu,
2007: 463-467; OECD ve Dünya BankasÕ, 2008: 43; Elbek ve Adaú, 2009: 35).

Aile hekimli÷i modeline getirilen eleútirilerin baúÕnda sa÷lÕk hizmetlerinin sunumunda bir
bütün olarak koruyucu hekimlik yaklaúÕmÕnÕn terk edildi÷i görüúü gelmektedir. Bu görüúe
göre; sa÷lÕk ocaklarÕnÕn yerini alan aile hekimli÷i uygulamasÕ ile belirli bir bölgedeki
nüfusu temel alarak koruyucu sa÷lÕk hizmetleri sunan anlayÕúÕn yerine kiúiyi merkeze
alarak tedavi edici sa÷lÕk hizmetlerine yönelik bir sistem getirilmektedir. AyrÕca aile
hekimli÷i sisteminde yer alan doktor seçme ve de÷iútirme hakkÕ, kiúilerin yaúadÕklarÕ
çevre ile birlikte de÷erlendirilmelerini engellemektedir. Sa÷lÕk oca÷Õ sisteminde doktor,
çevre sa÷lÕ÷Õ teknisyeni, hemúire, tÕbbi sekreter, ebe ve úoförden oluúan bir ekip hizmeti
öngörülmekteyken, aile hekimli÷inin sadece doktor merkezli bir sistem oldu÷u
görülmektedir. Birinci basamak sa÷lÕk hizmeti veren ekibin doktor dÕúÕ tüm üyeleri aile
sa÷lÕ÷Õ elemanÕ olarak adlandÕrÕlmakta ve aile hekimleri yanlarÕnda çalÕúan aile sa÷lÕ÷Õ
elemanlarÕnÕn iúvereni konumunda bulunacaktÕr (Hamzao÷lu ve Yavuz, 2006: 282-283;
Aksoy, 2007: 61-62; YÕlmaz, 2007: 460-462; Gül ve Ergun, 2010: 325; Ulutaú, 2011:
185-187; Üstünda÷ ve Yoltar, 2011: 87).

3.2.3.2. Etkili ve kademeli sevk zinciri

Sa÷lÕk hizmetlerinin sunumuna yönelik 224 sayÕlÕ Sa÷lÕk Hizmetlerinin Sosyalleútirilmesi
Kanunu ile 3359 sayÕlÕ Sa÷lÕk Hizmetleri Temel Kanunu sevk zincirine uyulmasÕ için bazÕ
mali yaptÕrÕmlar getirmiútir. Sa÷lÕk hizmetlerinin ücretsiz olarak sunulmasÕnÕ düzenleyen
224 sayÕlÕ Kanunun 14. maddesi sevk zincirine uyulmamasÕ durumunda hizmeti ücretli
hale getirmiú, 3359 sayÕlÕ Kanunun 3. maddesi de sevk zincirine uymayanlara fazla ücret
ödeme yaptÕrÕmÕ getirmiútir. 5510 sayÕlÕ Kanun da sevk zincirine uymayan kiúilere tedavi
ücretinin %30’unun kendisi tarafÕndan ödenmesi ilkesini getirmiútir. Ancak 5510 sayÕlÕ
Kanun’da yapÕlan de÷iúiklik ile bu hüküm yürürlükten kaldÕrÕlmÕútÕr. Sa÷lÕkta Dönüúüm
ProgramÕ, etkili bir sevk sisteminin hastanelerdeki gereksiz yo÷unlu÷u azaltarak hem
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tedavi hizmetlerinde kalite artÕúÕnÕ sa÷layaca÷Õ, hem de gereksiz sa÷lÕk harcamalarÕnÕ
azaltaca÷ÕnÕ ifade etmektedir (Yaúar, 2008: 176). 2006 yÕlÕnÕn Temmuz ayÕna kadar
uygulanan bu zorunlu sevk zinciri sistemi, özellikle aile hekimli÷i sistemine kayÕtlÕ
bulunan kiúilerin bir hastaneden ikinci basamak sa÷lÕk hizmeti alabilmeleri için önce sevk
almalarÕnÕ gerekli kÕlmaktaydÕ. Ancak bu zorunluluk aile hekimi sayÕsÕnÕn yetersiz olmasÕ
nedeni ile uygulanamamÕútÕr (Yaúar, 2008: 176; OECD ve Dünya BankasÕ, 2008: 43;
Sülkü, 2011: 10).
3.2.3.3. ødari ve mali özerkli÷e sahip sa÷lÕk iúletmeleri: Özerk
hastaneler

2007 yÕlÕnda pilot hastane özerkli÷i kanunu (Devlet Hastaneleri Birli÷i’nin Pilot
UygulamasÕ Konulu Kanun Tasla÷Õ) hazÕrlanarak görüúülmek üzere TBMM’ye
sunulmuútur. Kanun, kamu teúebbüsü modeline dayanan hastane yönetimi ilkelerini
açÕklamaktadÕr. Örne÷in, pilot projeye katÕlan hastaneler kurullar tarafÕndan yönetilecek,
fakat Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ’na ba÷lÕ kalmaya devam edeceklerdir. Kanun, bölgesel seviyede
ortak bir hastane birli÷i oluúturulmasÕ olana÷ÕnÕ da tanÕmaktadÕr. Bu birlik; program,
planlama, bütçelendirme ve uygulamayÕ birlikte yüklenecek bir hastaneler a÷Õndan
oluúacaktÕr. Pilot hastane birlikleri, sa÷lÕk elemanÕ iúe alÕmÕ ve kaynak tahsisi konularÕnda
daha fazla özerkli÷e ve esnekli÷e sahip olacaktÕr. Hastane çalÕúanlarÕ, artÕk devlet memuru
olmayacak

ve

sa÷lÕk

sektöründe

ömür

boyu

istihdam

garantisine

sahip

bulunmayacaklardÕr. Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ, hizmet kalitesinin garantisini vermekten ve
hastane birliklerinin Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ standartlarÕna uymalarÕnÕ sa÷lamaktan sorumlu
olacaktÕr (OECD ve Dünya BankasÕ, 2008: 44; Akda÷, 2011a: 215; Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ,
2012a: 45-46).

TasarÕ hastane birliklerinin organlarÕnÕ yönetim kurulu (YK), genel sekreterlik (GS) ve
hastane yöneticilikleri olarak belirlemektedir. Karar organÕ YK, yürütme organÕ ise GS
olacaktÕr. YK; ikisi øl Genel Meclisi (biri hukuk ö÷renimi görmüú, di÷eri yeminli mali
müúavir veya serbest muhasebeci mali müúavir), biri Vali (iúletme, iktisat veya maliye
alanÕnda en az dört yÕllÕk yüksekö÷renim görmüú), ikisi Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ (biri tÕp
ö÷renimi görmüú, di÷eri sa÷lÕk sektöründe tecrübe sahibi ve alanÕnda en az dört yÕllÕk
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yüksekö÷renim görmüú), biri Sanayi ve Ticaret OdasÕ tarafÕndan (en az dört yÕllÕk
yüksekö÷renim görmüú) belirlenecek üyeler ile øl Sa÷lÕk Müdürü veya yardÕmcÕlarÕndan
oluúacaktÕr. Üye olabilmek için 8 yÕl kamu veya özel sektörde iú deneyimine sahip
bulunmak yeterli görülerek, özel sektör ve kamu arasÕnda fark gözetilmemiútir (Ataay,
2007: 5-6; Yaúar, 2008: 177; Sülkü, 2011: 11-12).

TasarÕya göre hastaneler; hizmet altyapÕsÕ, organizasyonu, kalite, verimlilik ve hasta
memnuniyeti gibi konularda Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ tarafÕndan belirlenecek usul ve esaslara
göre performans de÷erlendirmesine tabi tutularak bu de÷erlendirmenin sonuçlarÕna göre
yüz üzerinden puanlanarak beú sÕnÕfa ayrÕlacaktÕr. Bu úekilde sÕnÕflara ayrÕlan hastanelerin
kapasite ve kaynaklarÕ birleútirilerek aralarÕnda görev paylaúÕmÕ yapÕlacak, böylece daha
rasyonel çalÕúmalarÕnÕ sa÷lamak için hastane gruplarÕ oluúturulacak ve oluúturulan grubun
a÷ÕrlÕklÕ ortalamasÕ (C) ve üzeri olanlar Birli÷e dönüútürülecek, (D)’nin altÕna düúenlere
ise eksikliklerini gidermeleri amacÕyla bir yÕldan az olmamak üzere süre verilecektir.
Sürenin sonunda eksikliklerini gideremeyen (D) sÕnÕfÕndaki Birlikler ile (E) sÕnÕfÕna
düúenlerin YK üyelerinin ve bazÕ pozisyonlarda bulunan personelin sözleúmeleri sona
erdirilerek, Bu görev ve yetkiler Birlik tekrar (C) ve üzeri puan alana kadar Sa÷lÕk
BakanlÕ÷Õ’nÕn görevlendirece÷i personel tarafÕndan yürütülecektir (Ataay, 2007: 6-7;
Yaúar, 2008: 178; Sülkü, 2011: 12)

Kamu hastane birliklerinin kurulmasÕnÕn amacÕ, hastanelerin, kendi kaynaklarÕndan
sorumlu birlikler haline getirilerek, kaynaklarÕn etkin ve verimli bir úekilde
kullanÕlmasÕnÕn yanÕnda, Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ tarafÕndan uygulanacak performans
de÷erlendirmesi ile kaliteli sa÷lÕk hizmetleri sunumunun sa÷lanmasÕdÕr (Sülkü, 2011: 12;
Akda÷, 2011a: 215).

3.2.4. Bilgi ve beceri ile donanmÕú, yüksek motivasyonla çalÕúan sa÷lÕk insan
gücü

Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ kapsamÕnda motive ve iyi çalÕúan bir insan gücü
oluúturulmasÕnÕn temel unsuru; performansa dayalÕ ek ödeme sisteminin uygulanmasÕdÕr.
Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕndan önce hastane ve sa÷lÕk kuruluúlarÕnÕn döner
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sermayelerini, personele yapacaklarÕ ek ödemeler için kullanma izinleri bulunmakla
birlikte, ödeme miktarlarÕ oldukça düúük düzeyde idi. Sa÷lÕk kuruluúlarÕ arasÕnda ödeme
düzeyleri açÕsÕndan farklÕlÕklar bulunmaktaydÕ. Bu ödemelerin yapÕlmasÕ için kullanÕlan
bir performans kriteri bulunmamaktaydÕ. Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ kapsamÕndaki
önemli uygulamalardan biri, bu ek ödemelerin yapÕlmasÕ için sa÷lÕk personelinin
performansÕ ile iliúkili bir çerçevenin oluúturulmasÕdÕr. Bu çerçeve, tüm Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ
hastanelerine uygulanmÕú ve böylece süreç daha standart ve úeffaf hale gelmiútir. Temel
amaç, sa÷lÕk personelinin üretkenli÷inin teúvik edilmesidir. Bu amaç, kamudaki sa÷lÕk
personeli eksikli÷inin bilincinde olarak iú baúÕ üretkenli÷ini artÕrmayÕ hedefleyen Sa÷lÕkta
Dönüúüm ProgramÕ insan kaynaklarÕ politikasÕ ile uyumluluk göstermektedir. Bu
uygulamanÕn ortaya çÕkardÕ÷Õ ilk sonuç, öncelikle hastanelerde verilen hizmetlerin
ölçülebilir

hale

getirilmesidir.

økinci

sonuç

ise,

bu

ölçülebilir

hizmetlerin

de÷erlendirilerek hizmeti üretenlere yansÕtÕlmasÕdÕr. E÷itim hastanelerinde sadece hasta
ile ilgili hizmetler de÷il, asistan e÷itimi ile bilimsel çalÕúma ve yayÕnlar da performans
ölçütleri olarak kabul edilmektedir. Böylece asistan e÷itimi ve bilimsel çalÕúmalar teúvik
edilmektedir (OECD ve Dünya BankasÕ, 2008: 47; Akda÷, 2010: 83; Akda÷, 2011a: 249250).

Birinci basamak sa÷lÕk kuruluúlarÕnda çalÕúanlarÕn bulundu÷u yerin mahrumiyeti
oranÕnda ödüllendirilmesi ve koruyucu hekimlik uygulamalarÕnÕn performans ölçütleri
olarak öne çÕkarÕlmasÕ bu uygulamanÕn önemli özelliklerinden bazÕlarÕdÕr. Performansa
dayalÕ ek ödeme sistemi sonucunda birçok hastanede mesai saatleri gönüllü olarak
uzatÕlmakta ve ameliyathaneler daha uzun süreli kullanÕlmaya baúlanmaktadÕr. Birçok
uzman doktor serbest muayenehanelerini kapatarak tam zamanlÕ olarak hastanede
çalÕúmayÕ seçmiútir. Hizmet talebi giderek karúÕlanan sa÷lÕk hizmeti yararlanÕcÕlarÕ
nedeniyle hastanelerde gittikçe artan hasta yo÷unlu÷unun üstesinden gelinmesinde bu
uygulamanÕn büyük etkisi olmuútur. 2003 yÕlÕ baúÕnda kamu hastanelerinde tam zamanlÕ
çalÕúan uzman doktor oranÕ %11 iken bu uygulamalar yardÕmÕyla oran %93’e ulaúmÕútÕr.
Bu sayede Türkiye’de sayÕca yetersiz olan doktorlarÕn kamu hastanelerindeki
verimlili÷inin artmasÕ sa÷lanmÕútÕr (Akda÷, 2010: 83-84; Akda÷, 2011a: 250).
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2012 yÕlÕ rakamlarÕna göre Türkiye’de toplam doktor sayÕsÕ 124,219 ve her 1,000 kiúiye
düúen doktor sayÕsÕ 1,65’dir. Türkiye’de baúta doktor ve hemúire sayÕsÕ olmak üzere
e÷itim kalitesinden taviz vermeden sayÕnÕn artÕrÕlmasÕ önemli bir konudur. Türkiye’deki
tÕp fakültesi ö÷retim üyesi sayÕsÕ ve yetkinli÷i bunu sa÷layabilecek kapasiteye sahiptir.
Her 100,000 kiúiye düúen doktor sayÕsÕ bakÕmÕndan Türkiye WHO Avrupa bölgesinin en
alt sÕralarÕnda yer almaktadÕr. Türkiye’den bir üst sÕrada yer alan Romanya’da 100,000
kiúiye düúen doktor sayÕsÕnÕn 192 olmasÕ önemli bir göstergedir (Akda÷, 2011a: 189;
Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ, 2012a: 34-35; OECD, 2013: 2).

Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ’na ba÷lÕ kamu sa÷lÕk kurumlarÕnda 2010 yÕlÕ sonu rakamlarÕna göre 8
yÕlda 181,000 yeni sa÷lÕk personeli istihdam edilmiútir. Sa÷lÕk personeli bulunmayan
sa÷lÕk tesisleri ve bölgelerinde yeni istihdam modelleri ile personel istihdam edilmeye
baúlanmÕútÕr. 2004 yÕlÕnda yürürlü÷e giren 4924 sayÕlÕ Eleman Temininde Güçlük Çekilen
Yerlerde Sözleúmeli Sa÷lÕk Personeli ÇalÕútÕrÕlmasÕ ile BazÕ Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde De÷iúiklik YapÕlmasÕ HakkÕnda Kanun ile sadece Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ’na
özgü yeni bir sözleúmeli istihdam modeli getirilmiútir. Bu model gönüllülük ilkesine
dayanmakta ve personelin kendi iradesi ile bu kanuna ba÷lÕ olarak çalÕúmasÕ halinde mali
haklarÕ eúde÷er görevde çalÕúanlara göre daha yüksek olmaktadÕr. Buna ek olarak, 10
yÕllÕk sözleúmelilik süresinin sonunda personele sürekli sözleúmeli olma hakkÕ
tanÕnmaktadÕr. KÕsaca “çakÕlÕ kadro” olarak ifade edilen Kanun, “eleman temininde
güçlük çekilen yerlerde” sözleúmeli sa÷lÕk personeli çalÕútÕrÕlmasÕ uygulamasÕnÕ
getirmiútir (Hamzao÷lu ve Yavuz, 2006: 283-284; Akda÷, 2011a: 204). 2002 yÕlÕnda
Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ ve SSK’ya ait sa÷lÕk kurumlarÕnda hizmet veren personel sayÕsÕ 256,000
iken 2012 yÕlÕnda bu sayÕ 485,000’e ulaúmÕútÕr. 1996 yÕlÕnda 9,906, 2002 yÕlÕnda 11,000
olan hizmet alÕmÕ yoluyla istihdam edilen personel sayÕsÕ 2010 yÕlÕnda 118,000’e
ulaúmÕútÕr (Akda÷, 2010: 94-95; Akda÷, 2011a: 205; Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ, 2012a: 38).

Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn önceliklerinden bir di÷eri de bölgeler arasÕ personel
da÷ÕlÕmÕnda farklÕlÕklarÕn kabul edilebilir bir düzeye çekilmesi, personel istihdamÕnda
unvanlara göre gerçekçi standartlar belirlenerek buna göre insan gücü planlamasÕnÕn
yapÕlmasÕ, atama ve nakillerde objektif ve hakkaniyete uygun bir sistemin kurulmasÕdÕr.
4924 sayÕlÕ Kanun sayesinde, personel istihdamÕnda zorluk çekilen yerlerde görev
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yapmak teúvik edilmiútir. Herkesin sa÷lÕk hizmetine ulaúabilmesi anlayÕúÕna uygun
olarak, doktorlara teúvik edilmiú devlet hizmeti yükümlülü÷ü getirilmiútir. Geçmiú
dönemdeki zorunlu hizmet uygulamalarÕnÕn eksik ve hatalÕ yönleri göz önünde
bulundurularak, bölgelere göre farklÕ süreler ve daha yüksek ücretler sa÷layan daha kabul
edilebilir ve sürdürülebilir bir düzenleme yapÕlmÕútÕr (Yaúar, 2008: 179-180; OECD ve
Dünya BankasÕ, 2008: 47; Akda÷, 2010: 95-96; Sülkü, 2011: 77; Akda÷, 2011a: 205).

KÕsaca çakÕlÕ kadro olarak ifade edilen bu Kanun, mecburi hizmet uygulamasÕna alternatif
olarak çÕkarÕlmÕútÕr. Emsal sa÷lÕk personelinden daha yüksek ücretler alan sözleúmeli
sa÷lÕk personeli ile baúlangÕçta Do÷u ve Güneydo÷u illeri için uygulanaca÷Õ açÕklanmakla
birlikte ülke genelinde uygulanabilecek úekilde yasalaúan uygulama, mecburi hizmet için
bir alternatif olamamÕútÕr. 2005 yÕlÕnda mecburi hizmet uygulamasÕna tekrar baúlanmÕú ve
sözleúmeli sa÷lÕk personeli çalÕútÕrÕlabilmesine iliúkin düzenleme de uygulamaya
konulmuútur. (Hamzao÷lu ve Yavuz, 2006: 283-284; Yaúar, 2008: 180).

3.2.5. Sistemi destekleyecek nitelikte e÷itim ve bilim kurumlarÕ

Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ uygulamasÕnda her düzeydeki sa÷lÕk çalÕúanlarÕnÕn, mevcut
yöneticilerin ve yönetici adaylarÕnÕn e÷itimi büyük önem taúÕmaktadÕr. Bir taraftan teknik
konularda bölgesel e÷itim toplantÕlarÕ düzenlenmekte iken, di÷er yandan baúta insan gücü
olmak üzere bütün kaynaklarÕn verimli ve etkili bir biçimde kullanÕlmasÕ amacÕyla Refik
Saydam HÕfzÕssÕhha Merkezi BaúkanlÕ÷Õ, HÕfzÕssÕhha Mektebi Müdürlü÷ü tarafÕndan
internet üzerinden sistematik sa÷lÕk yönetimi e÷itimleri sürdürülmektedir. Uzaktan Sa÷lÕk
E÷itim Sistemi (USES), 2006 yÕlÕndan beri Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ personeline uzaktan e÷itim
teknolojilerinden yararlanÕlarak, zaman ve mekâna ba÷lÕ olmadan, fÕrsat eúitli÷i yaratarak
e÷itim verilmesini sa÷lamak amacÕyla oluúturulan bir sistemdir. USES, tamamen
HÕfzÕsÕhha Mektebi Müdürlü÷ü (HMM) bünyesinde geliútirilmiú bir sistemdir. Sistem,
HMM bünyesindeki sunucularda 7/24 çalÕúmak üzere tasarlanmÕútÕr. Bu sistem, uzaktan
e÷itim sistemlerinin uluslararasÕ standartlarÕ olan AICC (Aviation Industry CBT
(Computer-based Training) Committee) ve SCORM (Shareable Content Object Referans
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Model) uyumlulu÷una sahip olacak düzeyde geliútirilmiútir. USES, ö÷retim üyesi ve
ö÷renciyi sesli ve görüntülü ortamda buluúturmaktadÕr.8
ønternet üzerinden uzaktan e÷itim yöntemi ile USES üzerinden, Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ’na ba÷lÕ
tüm kurumlarda, verimlili÷i ve hizmet kalitesini artÕrmak amacÕyla, öncelikle yöneticiler,
yönetici adaylarÕ ve uzmanlar olmak üzere ilgili tüm sa÷lÕk personeline e÷itim verilmesi
hedeflenmektedir. Bu e÷itimler kapsamÕnda bugüne kadar 1,000’den fazla yönetici de
dâhil olmak üzere 10,000’den fazla ö÷renci sistemden yararlanmÕútÕr. Bu ö÷rencilerden
yaklaúÕk 6,000 kadarÕ halen çeúitli programlarda e÷itim görmektedir. Bugüne kadar nihai
amaçlar do÷rultusunda çeúitli e÷itim programlarÕnda e÷itilen sa÷lÕk profesyonellerine
toplamda 4,000’e yakÕn sertifika verilmiútir (Akda÷, 2010: 96; Akda÷, 2011a: 206).

Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ kapsamÕnda sa÷lÕk yöneticilerine ve hastane yöneticilerine
yönelik olarak Sa÷lÕk Yönetimi ve øúletmecili÷i Sertifika ProgramlarÕ düzenlenmesi
planlanmÕútÕr. Bu kapsamda HMM tarafÕndan Sa÷lÕk Yöneticili÷i Sertifika ProgramÕ ve
Hastane Yöneticili÷i Sertifika ProgramÕ düzenlenmektedir. Bu e÷itimler ile sa÷lÕk kurum
ve kuruluúlarÕnda görev alan yöneticilerin, sa÷lÕk yönetimi ve iúletmecili÷i alanÕnda
mesleki bilgilerini geliútirmek, verimliliklerini artÕrmak ve kaynaklarÕn rasyonel
kullanÕmÕnÕ üst seviyeye çÕkarmak amaçlanmaktadÕr. Sa÷lÕk Yöneticili÷i Sertifika
ProgramÕ, Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ merkez ve taúra teúkilatÕndaki yöneticilere, Hastane
Yöneticili÷i Sertifika ProgramÕ ise hastane yöneticilerine verilmektedir. Bu sertifika
programlarÕ de÷iúik üniversitelerden gelen alan uzmanlarÕ ve akademisyenlerden oluúan
22 kiúilik e÷itimci kadrosu ile yürütülmektedir. Bu programlarÕn süresi, 3’er aylÕk 3
dönem halinde ve toplam 9 aydÕr.9

Birinci basamak sa÷lÕk hizmetlerinde görev alacak aile hekimleri ve aile sa÷lÕ÷Õ
hizmetlerinde görev alacak di÷er sa÷lÕk personeline ise uyum e÷itimleri yapÕlmaktadÕr
(OECD ve Dünya BankasÕ, 2008: 42-43; Akda÷, 2010: 96; Akda÷, 2011a: 206).


8

http://uses.gov.tr/hakkimizda.aspx (Eriúim tarihi: 25.04.2013).

9

http://uses.gov.tr/egitimler.aspx (Eriúim tarihi: 25.04.2013)
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3.2.6. Nitelikli ve etkili sa÷lÕk hizmetleri için kalite ve akreditasyon

Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ sürekli kalite geliúimini amaçlamaktadÕr. Bu amaca ulaúmak
için ilk olarak performansa dayalÕ ek ödeme sistemi geliútirilmiú, ikinci bir aúama olarak
ise sisteme 2005 yÕlÕnda sa÷lÕk hizmeti sunumunda kaliteyi temel alan Kurumsal
Performans ve Kaliteyi Geliútirme çalÕúmasÕ ile kalite boyutu ilave edilmiútir. Bu sayede
sa÷lÕk hizmetine eriúim, hizmet alt yapÕsÕ ve süreçlerin de÷erlendirilmesi, hasta
memnuniyetinin ölçülmesi ve belirlenen hedeflere ulaúma seviyesinin ölçülmesine
dayanan ayrÕntÕlÕ bir hastane de÷erlendirme sistemi uygulamaya konulmuútur. Böylece,
personele ödenen ek ödemeler sadece üretilen hizmetlerin niceli÷ine ba÷lÕ olarak de÷il,
hizmetlerin kalitesine göre de farklÕlÕk göstermektedir (Akda÷, 2010: 84).

Performans ve Kaliteyi Geliútirme ÇalÕúmasÕnÕn en önemli de÷iúkenini kalite kriterleri
oluúturmaktadÕr. Kalite kriterleri, Hizmet Kalite StandartlarÕ adÕ altÕnda toplam 345
standart ve yaklaúÕk 900 alt bileúenden oluúan yeni bir sete dönüútürülmüútür. 2009
yÕlÕnda özel hastane ve üniversite hastanelerine yönelik olarak toplam 388 standart ve
yaklaúÕk 1450 alt bileúenden oluúan Özel Hastaneler Hizmet Kalite StandartlarÕ
yayÕnlanmÕútÕr. Ülkelerin sa÷lÕk sistemlerinin ihtiyaçlarÕ, öncelikleri, farklÕ beklentileri ve
uluslararasÕ akreditasyon sistemlerinin getirdi÷i mali yük gibi nedenler dünyada pek çok
ülkenin sa÷lÕkta ulusal bir kalite sistemi kurmasÕna yol açmÕútÕr. Bu ba÷lamda sa÷lÕkta
ulusal kalite sistemine sahip ülkeler arasÕnda øngiltere, Kanada, Fransa, Danimarka gibi
geliúmiú ülkeler bulunmaktadÕr. Türkiye’de sa÷lÕkta ulusal bir kalite sistemi
oluúturulmakta iken, kamu ve özel hastaneler iki farklÕ standart seti ile
de÷erlendirilmekteydi. Fakat sa÷lÕk kurumlarÕnÕ kamu, özel ve üniversite olarak ayrÕmdan
hizmet standardizasyonunda yakÕnlÕk sa÷lamak, kurumlar arasÕ deneyim paylaúÕmÕ için
ortam hazÕrlamak ve sa÷lÕkta ulusal kalite sisteminin kurulmasÕ hedefine ulaúmak için
kamu, üniversite ve özel hastanelerde pilot çalÕúmalar yapÕlarak tüm kurumlarÕ içerecek
biçimde Hastane Hizmetleri Kalite standartlarÕ hazÕrlanmÕútÕr (Akda÷, 2011a: 256)
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3.2.7. AkÕlcÕ ilaç ve malzeme yönetiminde kurumsal yapÕlanma

Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕnda ilaçla ilgili ilk tespit, önceki dönem ilaç fiyatlandÕrmalarÕ
ve fiyat artÕúlarÕnÕn delile dayalÕ bir temele dayanmamasÕ gelmektedir. ølaç
fiyatlandÕrmasÕ ile ilgili olarak, tüm taraflarÕn üzerinde mutabakat sa÷layacaklarÕ bir
yöntemin geliútirilmesi gereklili÷i programda açÕk bir úekilde belirtilmiútir. 14. 02. 2004
tarihli Beúeri TÕbbi Ürünlerin FiyatlandÕrÕlmasÕna Dair Bakanlar Kurulu KararÕ, ilaç
fiyatlandÕrmasÕna úeffaflÕk getirmiútir. Böylece ilaç fiyatlarÕnda önemli derecede
ucuzlamalar olmuú ve fiyatlar Avrupa’daki mevcut en düúük düzeylere çekilmiú, bine
yakÕn üründe %1 ila %80 arasÕnda de÷iúen fiyat düúüúleri sa÷lanmÕútÕr. AyrÕca “referans
fiyat takibi” ile fiyatÕn oluúumu, fiyat indirimini sürekli hale getirmektedir. Referans
ülkelerdeki fiyat de÷iúiklikleri üç aylÕk dönemlerle izlenmekte ve varsa fiyat düúüúleri
ülkemizdeki fiyatlara yansÕtÕlmaktadÕr. Bu yöntemle 2004-2009 yÕllarÕ arasÕnda 200
defadan fazla fiyat düúüúü ülkemiz fiyatlarÕna yansÕtÕlmÕútÕr. ølaçta %18 olan KDV oranÕ
%8’e düúürülerek ilaç fiyatlarÕnda önemli bir düúüú daha sa÷lanmÕútÕr. Tek alÕcÕ
konumundaki kamu sosyal güvenlik kuruluúlarÕnÕn sektörle görüúerek belli oranlarda
indirimler sa÷lamasÕ, ilaç fiyatlarÕnÕn kamuya maliyetini daha da azaltmaktadÕr. 2009
yÕlÕnda Beúeri ølaçlarÕn FiyatlandÕrÕlmasÕ HakkÕnda Kararname’de bir de÷iúiklik
yapÕlarak: Orijinal bir ürünün jeneri÷i piyasaya çÕktÕ÷Õnda, ürünün fiyatÕ mevcut fiyatÕn
%66’sÕnÕ geçemez (hem orijinal hem de jenerik ürün için) kuralÕ getirilmiútir. Sosyal
Güvenlik Kurumu’nun ilaç alÕmlarÕnda sa÷ladÕ÷Õ indirimler de kamunun ilaç için yaptÕ÷Õ
ödemeleri azaltmÕútÕr (OECD ve Dünya BankasÕ, 2008: 73-74; Akda÷, 2011a: 171; Sa÷lÕk
BakanlÕ÷Õ, 2012a: 103).

Daha önce ilaçlarÕnÕ sÕnÕrlÕ sayÕdaki hastanelerden almak zorunda kalan, bir bölümü de
bu nedenle ilacÕnÕ SSK’dan alamayan ve bedelini kendisi ödemek durumunda kalan
SSK’lÕlar di÷er kesimler gibi ilaçlarÕnÕ tüm eczanelerden alabilme olana÷Õna
kavuúmuúlardÕr. Bu uygulamalar ile sa÷lÕk sisteminde geçmiúte var olan ayrÕmcÕlÕ÷Õn
kaldÕrÕlmasÕ amaçlanmÕútÕr. 2010 yÕlÕnda tüketilen ilaç kutu sayÕsÕ 1 milyar 570 milyon
kutu olmuú ve 2002 yÕlÕna göre %125 artmÕútÕr. AynÕ dönemde kamunun ilaç harcamasÕ
ise 2010 yÕlÕ fiyatlarÕna göre 12 milyar 720 milyon TL’den 15 milyar 400 milyon TL’ye
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çÕkmÕú ve sadece %21 artmÕútÕr. ølaçta elde edilen bu tasarruf kiúilerin ilaca eriúiminin
kolaylaútÕrÕlmasÕnda kullanÕlmÕútÕr (Akda÷, 2011a: 172).

WHO akÕlcÕ ilaç kullanÕmÕnÕ; kiúilerin klinik bulgularÕna ve bireysel özelliklerine göre
uygun ilacÕ, uygun süre ve dozajda, en düúük fiyata ve kolayca sa÷layabilmeleri úeklinde
tanÕmlamaktadÕr (Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ, 2012a: 105). Türkiye úu anda WHO’nun akÕlcÕ ilaç
kullanÕmÕ tanÕmÕnÕn unsurlarÕndan olan “en düúük fiyata ve kolayca eriúim” hedefini
gerçekleútirmiú bulunmaktadÕr (Akda÷, 2011a: 174-175; Akda÷, 2011d: 1; Akda÷, 2011e:
11). AkÕlcÕ ilaç kullanÕmÕ ilkelerine göre reçetesi düzenlenen her hastanÕn, bu reçeteyi
yazan doktorun hastasÕ olarak kabul edilmesi gerekmektedir. DoktorlarÕn sÕk reçete
tekrarÕ göz önünde bulunduruldu÷unda, tüm doktorlarÕn bu ilke konusunda daha dikkatli
olmalarÕ sa÷lanmalÕdÕr. BazÕ durumlarda hastalar, sadece ilaçlarÕn geri ödemesini
alabilmek amacÕyla bu ilkenin uygulanmasÕnÕ güçleútirebilmektedirler. Doktorlara ilaç
yazdÕrma amaçlÕ baúvurularÕn fazla olmasÕ akÕlcÕ olmayan ilaç kullanÕmÕnÕ kolaylaútÕran
unsurlardan biridir (Akda÷, 2011d: 63).

3.2.8. Karar sürecinde etkili bilgiye eriúim: Sa÷lÕk Bilgi Sistemi

Son yÕllarda Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ Bilgi Sistemi (SBBS) geniúlemiú ve toplanan veri miktarÕ
önemli oranda artmÕútÕr. E-sa÷lÕk olarak bilinen SBBS içerisinde Aile Hekimli÷i Bilgi
Sistemi, Yeúil Kart Bilgi Sistemi, Doktor Veri BankasÕ, Hasta HaklarÕ Bilgi Sistemi,
Ulusal Veri Sözlü÷ü ve Minimum Veri Setleri gibi farklÕ bir dizi bilgi sistemi ve veri seti
bulunmaktadÕr. Minimum veri setleri bir dizi sa÷lÕk konusuna odaklanmaktadÕr. Bunlar
arasÕnda; 15-49 yaú arasÕ kadÕnlara sunulan ve özellikle do÷um öncesi hizmetlere
odaklanan üreme sa÷lÕ÷Õ hizmetlerinin izlenmesi, ilaç ba÷ÕmlÕlÕ÷Õ, psiko-sosyal takip,
bulaúÕcÕ hastalÕklar, enfeksiyonlarÕn ve sÕtmanÕn nedenleri, HIV kayÕtlarÕ, yeni do÷an
kayÕtlarÕ, ülke dÕúÕ olanlarÕn kayÕtlarÕ, test sonuçlarÕ, ayakta tedavi hizmetleri, yatan hasta
hizmetleri ve organ nakli belirtilebilir (Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ, 2007: 17-18; OECD ve Dünya
BankasÕ, 2008: 45-46; Akda÷, 2010: 100-102; Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ, 2012a: 23-31).

E-sa÷lÕk; sa÷lÕk hizmetlerinin etkin ve verimli sunulabilmesi, hÕzlÕ eriúimin sa÷lanmasÕ,
ilgili paydaúlar ile veri paylaúÕmÕnÕn sürdürülebilir olmasÕ için biliúim teknolojilerinin
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internet üzerinden sa÷lÕk alanÕnda kullanÕlmasÕdÕr. Bu ba÷lamda Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ’nÕn esa÷lÕk vizyonu; sa÷lÕk verilerine eriúim haklarÕ tanÕmlanmÕú yetkili kiúi ve kuruluúlarca
ulaúÕlan, tüm bireylerin kendi kiúisel sa÷lÕk verilerine eriúebildi÷i, uluslararasÕ
standartlarla uyumlu, karar destek sistemleri ile desteklenmiú, yüksek bant geniúli÷i olan
ve tüm ülkeyi kapsayan bir iletiúim omurgasÕnda paylaúÕlmasÕ ve tele tÕp ve tele sa÷lÕk
uygulamalarÕna varan teknolojilerin mesleki uygulamada kullanÕlmasÕnÕ esas alan ulusal
sa÷lÕk bilgi sisteminin kurulmasÕdÕr (Akda÷, 2011a: 179). Sa÷lÕk-NET, sa÷lÕk
kurumlarÕnda üretilen her türlü veriyi, do÷rudan üretildikleri yerden standartlara uygun
úekilde toplamayÕ, toplanan verilerden tüm paydaúlar için uygun bilgiler üreterek sa÷lÕk
hizmetlerinde verim ve kaliteyi artÕrmayÕ hedefleyen, entegre, güvenli, hÕzlÕ ve
geniúleyebilen bir bilgi sistemidir (Akda÷, 2010: 99-100; Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ, 2012a: 23).
Aile Hekimli÷i Bilgi Sistemi (AHBS), her bir kiúinin sa÷lÕ÷Õyla ilgilenerek birincil sa÷lÕk
hizmetini sunan bir Aile Hekiminin varlÕ÷Õ ilkesi üzerine kurulmuútur. AHBS
uygulamasÕ, bir kiúiyi do÷umundan önce izlemeye almakta ve sa÷lÕ÷Õyla ilgili bilgileri
düzenlemektedir. Bu kiúinin anne karnÕndaki geliúimi, do÷um yöntemi ve do÷umuyla
ilgili di÷er bilgiler AHBS aracÕlÕ÷Õyla kaydedilmekte ve aile hekiminin gözetimi altÕndaki
bilgi bankasÕna, kiúinin ömür boyu sa÷lÕk kaydÕnÕn ilk bilgi parçalarÕ olarak yer
almaktadÕr. Kiúinin yaúamÕ süresince, sa÷lÕk kayÕtlarÕ da onunla birlikte büyümektedir
(Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ, 2007: 20-21; Akda÷, 2011a: 181).
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4. Türkiye’de Sa÷lÕk Hizmetlerinin Kamusal Niteli÷inde Yaúanan Dönüúümün
Etkilerine Yönelik Bir Uygulama


Bu bölümde öncelikli olarak araútÕrmanÕn yöntemi, verilerin analizi, bulgular ve yorum
ele alÕnacaktÕr. øzleyen kÕsÕmda katÕlÕmcÕlara iliúkin genel bilgiler, Sa÷lÕkta Dönüúüm
ProgramÕ’nÕn etkinli÷ine yönelik de÷erlendirmeler ve Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ ile
getirilen uygulamalara yönelik de÷erlendirmelere yer verilecektir. Son olarak ise Sa÷lÕkta
Dönüúüm ProgramÕ’nÕn etkinli÷i ile demografik bilgilerin karúÕlaútÕrÕlmasÕ, Sa÷lÕkta
Dönüúüm ProgramÕ’nÕn etkinli÷i ile getirilen uygulamalara yönelik karúÕlaútÕrmalar ve
katÕlÕmcÕlarÕn demografik özellikleri ile Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ ile getirilen
uygulamalara yönelik de÷erlendirmeleri arasÕndaki iliúki ele alÕnacaktÕr.


4.1. AraútÕrmanÕn Problemi
Geleneksel olarak sa÷lÕk kavramÕ, hastalÕ÷Õn olmayÕúÕ úeklinde algÕlanmÕú ve
tanÕmlanmÕútÕr. TanÕmÕn bu úekilde yapÕlmasÕ, hastalÕk kavramÕnÕ ön plana çÕkarmÕú,
kiúilerin/toplumlarÕn sa÷lÕ÷Õ bu kavrama ba÷lÕ olarak de÷erlendirilmiútir. Ancak, hastalÕk
kavramÕ ya da hastalÕk olarak algÕlanan olgu ve olaylar, zamana, topluma ve kiúiye göre
de÷iúmektedir. Kendinde ya da toplumunda hastalÕk bulundu÷u halde, bunu hastalÕk
olarak algÕlamayan kiúi ve toplumlar kendilerini sa÷lÕklÕ olarak de÷erlendirebilmektedir.
Örne÷in; geçmiú dönemlerde, frengi, cüzzam, trahom gibi hastalÕklarÕn yaygÕn oldu÷u
toplumlarda, bunlar hastalÕk olarak kabul edilmemiú ve hatta bu hastalÕklara sahip
olmayan kiúilerin anormal oldu÷u bile düúünülmüútür. Benzer úekilde, yakÕn dönemlere
kadar Türkiye’de ishal, kulak iltihabÕ gibi durumlar bir hastalÕk olarak kabul edilmemiútir.
Bu nedenle, sa÷lÕ÷Õ; hastalÕ÷Õn olmayÕúÕ úeklinde tanÕmlamak yeterli bulunmamaktadÕr
(Akdur, 2006: 11).

HastalÕk kavramÕndaki bu de÷iúkenli÷e ve görecelili÷e karúÕn, tÕp çevreleri hala hastalÕk
kavramÕna ba÷lÕ olmayan bir sa÷lÕk tanÕmÕ yapamamÕú ve sa÷lÕ÷Õn tanÕmÕnÕ hastalÕk
kavramÕ üzerinden anlatmak durumunda kalmÕútÕr. Günümüzde genel olarak kabul edilen
sa÷lÕk tanÕmÕ, WHO tarafÕndan yapÕlan tanÕmdÕr. Bu tanÕma göre, sa÷lÕk; yalnÕzca hastalÕk
veya sakatlÕ÷Õn olmayÕúÕ de÷il, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Bu
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tanÕmda bedensel ve ruhsal iyili÷in yanÕnda sosyal yönden tam bir iyilik haline de vurgu
yapÕlmaktadÕr. Sosyal yönden tam bir iyilik halinin ise sÕnÕrlarÕ belirsizdir. Bu nedenle,
bu tanÕm ile genelde insanlÕ÷Õn özelde ise sa÷lÕk sektörünün önüne insanlarÕ olabilecek en
üst düzeydeki iyilik haline ulaútÕrmak düúünsel bir hedef olarak konulmaktadÕr (Akdur,
2006: 11-12).

WHO’ya göre bir ülkenin sa÷lÕk sistemi, herkese ihtiyacÕ olan sa÷lÕk hizmetinin yüksek
kalitede verilmesini sa÷layacak úekilde oluúturulmalÕdÕr. Bu hizmet etkili, karúÕlanabilir
maliyette ve toplumca kabul gören tarzda olmalÕdÕr. Her ülkenin bu faktörleri göz önünde
bulundurarak kendi özgün sa÷lÕk sistemlerini geliútirilmesi önerilmektedir. Sa÷lÕ÷Õn
do÷uútan kazanÕlan bir hak olmasÕ nedeniyle sa÷lÕk hizmetlerinin herkese eúit olarak
ulaútÕrÕlacak úekilde örgütlenmesi zorunlulu÷u bulunmaktadÕr. Adalet ve hakkaniyet
ilkelerine uygun olarak, herkese sa÷lÕk güvencesi sa÷lanmalÕ, cinsiyet, sosyal statü ve
sosyal sÕnÕf gibi hiçbir ayrÕm sa÷lÕk hizmetlerinden yararlanmaya engel oluúturmamalÕ,
sa÷lÕk hizmetleri kolay eriúilebilir olmalÕ, sunulan sa÷lÕk hizmetleri ça÷daú düzeyde ve
etkili olmalÕdÕr.

Bu gerekçelerden yola çÕkÕlarak Türkiye’de 2003 yÕlÕnda Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ
uygulamaya

konulmuútur.

Sa÷lÕkta

Dönüúüm

ProgramÕ,

sa÷lÕk

hizmetlerinin

sosyalleútirilmesi baúta olmak üzere geçmiú birikim ve deneyimlerden, son dönemlerde
yürütülen sa÷lÕk reformu çalÕúmalarÕndan ve dünyadaki baúarÕlÕ örneklerden esinlenilerek
oluúturulmuútur. Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn amacÕ ise; yönetiúim, verimlilik,
kullanÕcÕ ve hizmet sunucu memnuniyeti ile uzun vadeli mali sürdürülebilirli÷i
iyileútirerek sa÷lÕk sistemini daha etkili hale getirmek úeklinde ifade edilmektedir.

Bu çalÕúmada Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ ile hedeflenen uygulamalarÕn toplumun alt
gelir gruplarÕnda yer alan kiúiler tarafÕndan nasÕl algÕlandÕ÷ÕnÕn ortaya konulmasÕ
amaçlanmaktadÕr. AraútÕrma, bu soruya yanÕt bulmak amacÕ ile planlanmÕú ve
gerçekleútirilmiútir.
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4.2. AraútÕrmanÕn AmacÕ

Bu tezin amacÕ Türkiye’de sa÷lÕk hizmetlerinin kamusal niteli÷inde yaúanan dönüúümün
toplumun alt gelir gruplarÕnda yer alan kiúiler tarafÕndan nasÕl algÕlandÕ÷ÕnÕn ortaya
konulmasÕdÕr. 2003 yÕlÕnda uygulanmaya baúlanan Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ ile sa÷lÕk
hizmetlerinin sunumunda köklü de÷iúiklikler meydana getirilmiútir. SSK sa÷lÕk
kurumlarÕ, Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ’na devredilerek, sa÷lÕk hizmetlerinin sunumu ile finansmanÕ
birbirinden ayrÕlmÕútÕr. Performansa dayalÕ ek ödeme sistemi uygulamasÕna geçilmiú ve
Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ hastanelerine, döner sermaye gelirlerini kullanma, satÕn alma ve yatÕrÕm
ile ilgili kararlarda daha fazla özerklik tanÕnmÕútÕr. Sa÷lÕk bilgi sistemleri geliútirilmiútir.
Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ ile birlikte özel sektörün sa÷lÕk hizmetlerinin sunumundaki
rolü artmÕútÕr. Kamu hastaneleri, verimliliklerini arttÕrmak, tÕbbi hizmetler üzerine
yo÷unlaúabilmek için altyapÕ hizmetlerini (bilgi teknolojileri, güvenlik, temizlik, lojistik,
yemek gibi), özel sektörden hizmet alÕmÕ yoluyla sa÷lamaya baúlamÕúlardÕr. AyrÕca kamu
hastanelerinin, teknolojideki en son yeniliklerden yararlanmak, kaliteli sa÷lÕk hizmeti
üretmek ve sunmak için özel sa÷lÕk kurumlarÕndan teúhis/tanÕ hizmetleri satÕn almasÕ
yaygÕnlaúmÕútÕr.

Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn amaçlarÕ; sa÷lÕk hizmetlerini etkin ve üretken bir
biçimde, eúitlik içinde düzenlemek, finanse etmek ve sunmaktÕr. ProgramÕn temel ilkeleri
insan merkezli olma; sürdürülebilir, sürekli kalite geliúimi içinde paylaúÕmcÕ, gönüllülü÷e
dayanan, güçlerin da÷ÕlÕmÕnÕ sa÷layan bir iúleyiú oluúturma; yerinden yönetim ve
hizmette rekabet unsurlarÕna yer verme olarak belirtilmektedir

Anket çalÕúmasÕnÕn amacÕ, Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ ile getirilen bu uygulamalarÕn alt
gelir gruplarÕnda yer alan kiúiler tarafÕndan nasÕl algÕlandÕ÷ÕnÕ ortaya koyabilmektir.
Böylece, katÕlÕmcÕlarÕn Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ ile getirilen uygulamalar ve Sa÷lÕkta
Dönüúüm ProgramÕ’nÕn etkinli÷ine yönelik görüúlerinin de÷erlendirilmesi yapÕlmaktadÕr.
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Bu amaçlar do÷rultusunda araútÕrmanÕn alt amaçlarÕ aúa÷Õdaki úekilde ifade edilmektedir:

i) Alt gelir gruplarÕnda yer alan kiúilerin demografik özellikleri nelerdir?
ii) Alt gelir gruplarÕnda yer alan kiúiler Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn etkinli÷ini nasÕl
de÷erlendirmektedirler?
iii) Alt gelir gruplarÕnda yer alan kiúiler Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ ile getirilen
uygulamalarÕ nasÕl de÷erlendirmektedirler?

4.3. AraútÕrmanÕn Önemi

Türkiye’de Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn de÷erlendirilmesine yönelik sÕnÕrlÕ sayÕda
çalÕúma bulunmaktadÕr. Bu çalÕúma Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ ile getirilen
uygulamalardan en fazla etkilenen alt gelir gruplarÕnda yer alan kiúilerin görüúlerini
irdelemesi bakÕmÕndan önem taúÕmaktadÕr. Bu araútÕrmanÕn sonuçlarÕnÕn bu konudaki
bilgi boúlu÷unu giderecek olmasÕ, araútÕrmayÕ önemli kÕlmaktadÕr. AyrÕca Sa÷lÕkta
Dönüúüm ProgramÕ’nÕn sa÷lÕk hizmetleri yararlanÕcÕlarÕ üzerindeki etkilerine yönelik
di÷er çalÕúmalara da katkÕ sa÷layaca÷Õ düúünülmektedir.
Bu çalÕúmanÕn önemi farklÕ açÕlardan ele alÕnabilir. ølk olarak Sosyal Politika açÕsÕndan
sa÷lÕk hizmetlerindeki dönüúümü ele alan bir çalÕúma olmasÕ bakÕmÕndan önem
taúÕmaktadÕr. økinci olarak bu çalÕúma Eskiúehir ili TepebaúÕ ilçesindeki alt gelir
gruplarÕnda yer alan kiúilerin Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ ile birlikte sa÷lÕk hizmetlerinin
sunumunda meydana gelen de÷iúiklikleri nasÕl algÕladÕklarÕnÕ ve beklentilerini ortaya
koymasÕ açÕsÕndan önem taúÕmaktadÕr. Son olarak Türkiye’de alt gelir gruplarÕnda yer
alan kiúilerin sa÷lÕk hizmetlerinde yaúanan dönüúüme yönelik algÕlarÕnÕ de÷erlendirmeyi
amaçlayan baúka çalÕúmalara ve Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ’nÕn sa÷lÕk hizmetlerindeki
memnuniyeti ölçmek amacÕyla yapaca÷Õ çalÕúmalara katkÕda bulunmak amaçlanmaktadÕr.
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4.4. AraútÕrmanÕn VarsayÕmlarÕ

AraútÕrmaya katÕlan kiúilerin, Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn uygulanmasÕndan önceki
sa÷lÕk sistemi ile yeni sistem ile birlikte getirilen uygulamalarÕ de÷erlendirebilecek
düzeyde bilgi sahibi olduklarÕ varsayÕlmaktadÕr. AyrÕca araútÕrmaya katÕlan kiúilerin
sa÷lÕk hizmetlerinden yararlandÕklarÕ varsayÕlmaktadÕr. Bu ba÷lamda araútÕrmanÕn temel
varsayÕmlarÕ aúa÷Õdaki gibi ifade edilebilir:

i) AraútÕrmada kullanÕlan veri toplama aracÕnÕn bu konudaki bilgileri toplamak için uygun
oldu÷u varsayÕlmaktadÕr.
ii) Veri toplama aracÕna katÕlÕmcÕlarÕn verdi÷i yanÕtlarÕn do÷ru ve güvenilir oldu÷u kabul
edilmektedir.

4.5. AraútÕrmanÕn SÕnÕrlarÕ

i) Bu araútÕrmanÕn sonuçlarÕ, araútÕrmanÕn yapÕldÕ÷Õ dönem (Ekim 2012 – Ocak 2013) ile
sÕnÕrlÕdÕr.

ii) Bu araútÕrma Eskiúehir ili TepebaúÕ ilçesinde genel sa÷lÕk sigortasÕndan yararlanmak
için gelir testi baúvurusunda bulunan kiúilerin görüúleri ile sÕnÕrlÕdÕr.

4.6. AraútÕrmanÕn Yöntemi

Bu bölümde araútÕrmanÕn modeli, çalÕúma kümesi, verilerin toplanmasÕ ve
çözümlenmesine yönelik bilgiler yer almaktadÕr.

4.6.1. AraútÕrma modeli

Bu araútÕrmanÕn amacÕ sa÷lÕk hizmetlerinin kamusal niteli÷inde yaúanan dönüúümün alt
gelir gruplarÕnda yer alan kiúiler tarafÕndan nasÕl algÕlandÕ÷ÕnÕn ortaya konulmasÕdÕr. Bu
amaca yönelik olarak hazÕrlanan anket araútÕrmacÕ tarafÕndan karúÕlÕklÕ görüúme yöntemi
ile ankete katÕlan kiúilere uygulanmÕútÕr. Böylece ankete katÕlan kiúilerin konu hakkÕndaki
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gerçek düúüncelerinin irdelenmesine olanak sa÷lanmÕútÕr. AraútÕrmada kullanÕlan anketin
hazÕrlanmasÕ sürecinde Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ’nÕn Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn
uygulanmaya baúlandÕ÷Õ yÕl olan 2003 yÕlÕndan itibaren yayÕnlamakta oldu÷u Türkiye
Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ baúlÕklÕ yayÕnlardan, Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ’nÕn yayÕnladÕ÷Õ sa÷lÕk
hizmetlerinden memnuniyet anketleri ve konu ile ilgili di÷er yayÕnlardan yararlanÕlmÕútÕr.
Böylece

katÕlÕmcÕlarÕn

Sa÷lÕkta

Dönüúüm

ProgramÕ’nÕn

etkinli÷ine

yönelik

de÷erlendirmeleri ile Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ ile getirilen uygulamalara yönelik
de÷erlendirmelerinin derinlemesine bir úekilde irdelenmesi mümkün kÕlÕnmÕútÕr. Bu
ba÷lamda araútÕrmada nicel yöntem kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmada nicel yöntem
kullanÕlmasÕnÕn sebebi araútÕrma kapsamÕnda daha fazla kiúinin görüúlerinin alÕnmasÕna
olanak sa÷lamasÕ ve elde edilen bulgularÕn genellemeler yapmayÕ olanaklÕ kÕlmasÕdÕr.
AyrÕca bu yöntem sayesinde araútÕrmacÕnÕn araútÕrma sürecine yönelik etkisi en alt düzeye
indirilmektedir. Böylece nesnellik anlayÕúÕnÕn korunmasÕ sa÷lanmaktadÕr (ùimúek, 2012:
85-88).

Anket katÕlÕmcÕlara uygulanmadan önce iki uzman doktor tarafÕndan incelenmesi
sa÷lanarak uzman paneli uygulamasÕ gerçekleútirilmiútir. AyrÕca Anadolu Üniversitesi
øktisadi ve ødari Bilimler Fakültesi’nde araútÕrma yöntemleri ve istatistik dersleri
vermekte olan iki ö÷retim üyesinden de anket ile ilgili görüú alÕnmÕútÕr. Bunun dÕúÕnda
TepebaúÕ KaymakamlÕ÷Õ Sosyal YardÕmlaúma ve DayanÕúma VakfÕ genel sa÷lÕk sigortasÕ
bölümü uzmanlarÕndan da ankette yer alan sorular ile ilgili görüú alÕnmÕútÕr. AraútÕrma
kapsamÕnda yararlanÕlan anket üç bölümden ve 57 sorudan oluúmaktadÕr. Anketin kiúisel
bilgileri içeren sorularÕn yer aldÕ÷Õ birinci bölümünde do÷um yeri, ikamet edilen mahalle,
meslek, aylÕk hane geliri ve hanenin aylÕk giderinin yer aldÕ÷Õ sorular açÕk uçlu olarak
sorulmuú, di÷er sorular ise kapalÕ uçlu olarak sorulmuútur. Anketin Sa÷lÕkta Dönüúüm
ProgramÕ’nÕn etkinli÷ini ölçmeye yönelik ifadelerin yer aldÕ÷Õ ikinci bölümündeki 21
ifade 5’li Likert ölçe÷i ile de÷erlendirilmiútir. Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ ile getirilen
uygulamalara yönelik 25 sorunun yer aldÕ÷Õ üçüncü bölümde ise 5 soruda açÕk uçlu
seçeneklere de yer verilmekle birlikte di÷er 20 soru kapalÕ uçlu sorulardan oluúmaktadÕr.

AraútÕrmanÕn amacÕna yönelik verileri elde etmek için 400 kiúi ile karúÕlÕklÕ görüúme
yöntemi ile anket uygulamasÕ gerçekleútirilmiú ve bu anketlerden cevap alÕnamayan

122


sorularÕn yer aldÕ÷Õ 13 anket de÷erlendirilme dÕúÕ bÕrakÕldÕktan sonra 387 anket araútÕrma
kapsamÕnda de÷erlendirmeye alÕnmÕútÕr.

4.6.2. Evren ve örneklem

AraútÕrmanÕn evreninin Eskiúehir ilinin OdunpazarÕ ve TepebaúÕ ilçelerinde genel sa÷lÕk
sigortasÕ uygulamasÕndan yararlanmak için gelir testi baúvurusunda bulunan kiúilerin
oluúturmasÕ planlanmÕútÕr. Ancak OdunpazarÕ ilçesi Sosyal YardÕmlaúma ve DayanÕúma
VakfÕ’ndan araútÕrma için izin alÕnamamasÕ ve TepebaúÕ ilçesinde ö÷rencilerin daha
yo÷un olarak bulunmasÕ ve belde ve köylerin sayÕsÕnÕn daha fazla olmasÕ nedenleri ile
araútÕrmanÕn evrenini Eskiúehir ili TepebaúÕ ilçesinde genel sa÷lÕk sigortasÕndan
yararlanmak için gelir testi baúvurusunda bulunan kiúiler oluúturmaktadÕr. TepebaúÕ
ilçesinin bu özellikleri nedeniyle Türkiye genelini daha fazla temsil etti÷i
düúünülmektedir. TepebaúÕ ilçesinde 10991 hane genel sa÷lÕk sigortasÕndan yararlanmak
için gelir testi baúvurusunda bulunmuútur. Bu hanelerden sigortalÕlÕ÷Õ devam eden ya da
baúvuru úartlarÕnÕ taúÕmayan haneler çÕkartÕldÕktan sonra geriye kalan 10848 hanenin
baúvurusu de÷erlendirmeye alÕnarak bu kiúiler genel sa÷lÕk sigortalÕsÕ olarak tescil
edilmiúlerdir. Bu evreni temsil edebilmek için en az 370 kiúiye anket uygulanmasÕ
gerekmektedir (Ural ve KÕlÕç, 2006: 49; Baú, 2010: 41; AltunÕúÕk vd., 2010: 135).
AraútÕrma kapsamÕnda de÷erlendirmeye alÕnan 387 anket ile bu sayÕ aúÕlmÕútÕr.

4.6.3. Verilerin toplanmasÕ

AraútÕrmanÕn verileri TepebaúÕ KaymakamlÕ÷Õ’ndan alÕnan izin ile genel sa÷lÕk sigortasÕ
baúvurusunda bulunmuú olan kiúilere TepebaúÕ KaymakamlÕ÷Õ Sosyal YardÕmlaúma ve
DayanÕúma VakfÕ görevlileri tarafÕndan yapÕlan hane ziyaretleri esnasÕnda toplanmÕútÕr.
Hane ziyaretlerinin yapÕlmadÕ÷Õ dönemlerde ise Sosyal YardÕmlaúma ve DayanÕúma
VakfÕ’na, genel sa÷lÕk sigortasÕ baúvurusu yapmak için gelen kiúiler ile araútÕrmacÕ
tarafÕndan karúÕlÕklÕ görüúme yöntemi ile uygulanan anketler yoluyla toplanmÕútÕr. Bu
anketlerin uygulanmasÕ süreci 9 Ekim 2012 ve 24 Ocak 2013 tarihleri arasÕnda
gerçekleútirilmiútir.
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4.6.4. Verilerin analizi

AraútÕrmacÕ tarafÕndan karúÕlÕklÕ görüúme yöntemi uygulanarak elde edilen anket formlarÕ
sayÕsal hale getirilerek SPSS programÕ yardÕmÕ ile analiz edilmiútir. AçÕk uçlu sorulara
verilen yanÕtlar ise katÕlÕmcÕlarÕn düúüncelerini daha iyi yansÕtabilmek amacÕ ile ayrÕca
sÕnÕflandÕrÕlmÕútÕr. Verilerin analizi sürecinde tek yönlü varyans analizi, t-testi, ki-kare
ba÷ÕmsÕzlÕk testinden yararlanÕlmÕútÕr.

4.7. Bulgular ve Yorum

Bu bölümde araútÕrmanÕn amaçlarÕ do÷rultusunda yapÕlan analizler sonucu elde edilen
bulgular anlatÕlmaktadÕr.

4.7.1. KatÕlÕmcÕlara iliúkin genel bilgiler

AraútÕrmada temsil edilen 387 katÕlÕmcÕnÕn özellikleri aúa÷Õda incelenmiútir. Tablo 5’de
belirtildi÷i üzere katÕlÕmcÕlar yaú de÷iúkeni açÕsÕndan incelendi÷inde, katÕlÕmcÕlarÕn
%39’u 18-25 yaú grubunda, %27’si 26-39 yaú grubunda, %29’u 40-59 yaú grubunda ve
sadece %6’sÕ 60 ve daha büyük yaú gurubunda yer almaktadÕr. Buradan katÕlÕmcÕlarÕn
büyük ço÷unlu÷unun genç ve orta yaú grubunda yer alan kiúilerden oluútu÷u ortaya
çÕkmaktadÕr. 18-25 yaú grubunda yer alan katÕlÕmcÕlarÕn oranÕnÕn di÷er yaú gruplarÕndaki
katÕlÕmcÕlarÕn oranÕndan yüksek olmasÕ araútÕrmanÕn gerçekleútirildi÷i dönemde 18 yaúÕnÕ
dolduran kiúilerin liseyi bitirdikleri dönem ile üniversite ö÷rencisi olacaklarÕ dönem
arasÕndaki sürede bakmakla yükümlü olunan kiúi olarak sa÷lÕk hizmetlerinden
yararlanamamalarÕ

sebebi

ile

genel

sa÷lÕk

sigortasÕna

baúvurmak

zorunda

bulunmalarÕndan kaynaklanmaktadÕr. Bu sorun Genel Sa÷lÕk SigortasÕ Kanunu’nun 67.
maddesine 10.01.2013 tarihinde 6385 sayÕlÕ Kanunla eklenen “Lise ve dengi ö÷renim
görmesi sebebiyle bakmakla yükümlü olunan kiúi veya hak sahibi sÕfatÕyla sa÷lÕk
hizmetlerinden yararlandÕrÕlan çocuklar, 20 yaúÕnÕ dolduracaklarÕ tarihi aúmamak
kaydÕyla, bu ö÷renimlerini bitirmelerini izleyen tarihten itibaren 120 gün süre ile aynÕ
kapsamda sa÷lÕk hizmetlerinden yararlanmaya devam ederler” hükmü ile çözülmüútür.
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KatÕlÕmcÕlar cinsiyet de÷iúkeni açÕsÕndan de÷erlendirildi÷inde, %40’ÕnÕn kadÕn ve
%60’ÕnÕn erkek oldu÷u görülmektedir. KatÕlÕmcÕlar do÷um yeri açÕsÕndan ele alÕndÕ÷Õnda,
%48’inin Eskiúehir do÷umlu oldu÷u, %27’sinin Eskiúehir’e komúu olan illerde do÷du÷u
ve %26’sÕnÕn di÷er olarak belirtilen grupta bulundu÷u görülmektedir.

KatÕlÕmcÕlar Eskiúehir’de ikamet ettikleri süre açÕsÕndan de÷erlendirildi÷inde,
katÕlÕmcÕlarÕn %16’sÕnÕn 5 yÕldan az bir süredir Eskiúehir’de ikamet ettikleri, %13’ünün
Eskiúehir’de ikamet süresinin 5-10 yÕl arasÕnda oldu÷u, %23’ünün Eskiúehir’de ikamet
ettikleri sürenin 11-20 yÕl arasÕnda oldu÷u ve %48’inin 20 yÕldan fazla süredir
Eskiúehir’de ikamet etmekte oldu÷u görülmektedir. Eskiúehir’de 5 yÕldan az süredir
ikamet edenlerin bulunmasÕ, Eskiúehir’in yoksul göçü aldÕ÷ÕnÕ göstermektedir. Bu kiúiler
iú bulma ümidi ve daha iyi yaúam úartlarÕ beklentisi ile Eskiúehir’e göç etmiúlerdir (Su÷ur
vd., 2010: 29-35).

KatÕlÕmcÕlar medeni durum de÷iúkeni açÕsÕndan incelendi÷inde, katÕlÕmcÕlarÕn
%50’sinin evli oldu÷u, %41’inin bekâr oldu÷u, sadece %5’inin dul ve sadece
%4’ünün boúanmÕú kiúilerden oluútu÷u görülmektedir. AraútÕrmanÕn verilerinin
toplanmasÕ aúamasÕnda eúinden boúanmÕú olan kadÕnlarÕn, eúlerinin sosyal güvencesinden
artÕk yararlanamadÕklarÕ için genel sa÷lÕk sigortasÕ baúvurusu yapmaya geldikleri
görülmüútür. Dul kadÕnlarÕn ise, kendilerinin ve vefat eden eúlerinin sosyal güvencesinin
bulunmamasÕ nedeniyle genel sa÷lÕk sigortasÕ baúvurusunda bulunduklarÕ görülmüútür.
AyrÕca özellikle Fevzi Çakmak mahallesindeki hane ziyaretleri esnasÕnda araútÕrmaya
katÕlan evli kadÕnlarÕn birço÷unun eúlerinin cezaevinde oldu÷unu söylemeleri yoksulluk
ve suç arasÕndaki iliúkiyi göstermesi bakÕmÕndan önemli bir bulgudur. Dinler ve øçli
(2009: 2482-2485) tarafÕndan Isparta Cezaevinde gerçekleútirilen Suç ve Yoksulluk
Etkiselli÷i baúlÕklÕ çalÕúmaya göre; hükümlülerin yoksulluk durumu ile iúledikleri suçlar
incelendi÷inde; hÕrsÕzlÕk ve gasp-kapkaç gibi mala karúÕ suçlarÕn ço÷unlukla yoksullar
tarafÕndan iúlendi÷i görülmüútür. Mala karúÕ suçlar genellikle ekonomik kaygÕlarla
iúlenmektedir (Özkalp, 2000: 494-495; GölbaúÕ, 2008: 95-107).

KatÕlÕmcÕlar ö÷renim durumu de÷iúkeni bakÕmÕndan de÷erlendirildi÷inde, katÕlÕmcÕlarÕn
%6’sÕnÕn Okuryazar olmadÕ÷Õ görülmektedir, katÕlÕmcÕlarÕn %5’i ise DiplomasÕz

125


okuryazardÕr. KatÕlÕmcÕlarÕn %37’si ølkokul mezunudur, katÕlÕmcÕlarÕn %10’u Ortaokul
mezunu, %30’u Lise mezunu, %12’si Yüksekokul veya Fakülte mezunu, sadece 1 kiúinin
ise Yüksek lisans mezunu oldu÷u görülmektedir. KatÕlÕmcÕlarÕn ço÷unlu÷unu e÷itim
düzeyi düúük olan kiúilerin oluúturdu÷u söylenebilir. Bu kiúilerin düúük e÷itim
seviyesinde bulunmalarÕ, gelir düzeylerinin düúük olmasÕnÕ da açÕklayabilmektedir. Bu
kiúilerin temel özellikleri vasÕfsÕz ve e÷itimsiz olmalarÕnÕn yanÕ sÕra iúgücü piyasasÕnda
çok sayÕda bulunmalarÕdÕr. Bu nedenle düúük ücretle istihdam edilmektedirler (Su÷ur vd.,
2010: 20-25).

KatÕlÕmcÕlar hanedeki kiúi sayÕsÕ açÕsÕndan de÷erlendirildi÷inde, katÕlÕmcÕlarÕn %9’unun
(35 kiúi) tek kiúilik hanede yaúadÕ÷Õ, %15’inin (57 kiúi) 2 kiúilik hanede yaúadÕ÷Õ,
%54’ünün (209 kiúi) 3-4 kiúilik hanede yaúadÕ÷Õ, %21’inin (81 kiúi) 5-7 kiúilik hanede
yaúadÕ÷Õ ve sadece 5 kiúinin 8-10 kiúi büyüklü÷ündeki hanelerde yaúadÕ÷Õ görülmektedir.
KatÕlÕmcÕlarÕn yarÕdan fazlasÕnÕn 3-4 kiúilik hanelerde yaúÕyor olmasÕ, TÜøK’in 2011 yÕlÕ
Nüfus ve Konut AraútÕrmasÕnÕn sonuçlarÕna göre Türkiye’de ortalama hane nüfusu olan
3,8 rakamÕ ile uyumluluk göstermektedir (TÜøK, 2011).

126


Tablo 5. KatÕlÕmcÕlarÕn Demografik Özellikleri
SÕklÕk
(N)
150
103
112
22
387

Yüzde
(%)
38,8
26,6
28,9
5,7
100,0

Yaú

18-25
26-39
40-59
60 ve daha büyük
Toplam

Cinsiyet

KadÕn
Erkek
Toplam

157
230
387

40,6
59,4
100,0

Do÷um Yeri

Eskiúehir
Komúu iller
Di÷er
Toplam

183
103
100
386

47,4
26,7
25,9
100,0

60
51
89
185
385

15,6
13,2
23,1
48,1
100,0

Eskiúehir’de
Süresi

økamet 5 yÕldan az
5-10 yÕl
11-20 yÕl
20 yÕldan fazla
Toplam

Medeni Durum

Evli
Bekâr
Dul
BoúanmÕú
Toplam

193
159
18
17
387

49,9
41,1
4,7
4,4
100,0

Ö÷renim Durumu

Okuryazar de÷il
DiplomasÕz okuryazar
ølkokul mezunu
Ortaokul mezunu
Lise mezunu
Yüksekokul/Fakülte mezunu
Yüksek lisans mezunu
Toplam

22
20
142
38
116
48
1
387

5,7
5,2
36,7
9,8
30,0
12,4
0,3
100,0

Hanedeki Kiúi SayÕsÕ

Tek kiúi
2 kiúi
3-4 kiúi
5-7 kiúi
8-10 kiúi
Toplam

35
57
209
81
5
387

9,0
14,7
54,0
20,9
1,3
100,0
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4.7.2. Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn etkinli÷ine yönelik de÷erlendirmeler

Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn etkinli÷ini ölçmeye yönelik ifadelerin tümüne yönelik
de÷erlerin

ortalamasÕ

3,74

olmuútur

(5:Kesinlikle

katÕlÕyorum-1:Kesinlikle

katÕlmÕyorum). Bu sonuç 5’li Likert ölçe÷inde 4 numaralÕ sütun olan KatÕlÕyorum
seçene÷ine karúÕlÕk gelmektedir. Tablo 6’da görüldü÷ü gibi bu ifadeler tek tek ele
alÕndÕ÷Õnda ise en yüksek de÷eri alan ifade 4,5 ortalama puanÕ ile “tüm vatandaúlarÕn
eczanelerden ilaçlarÕnÕ alabilmeleri sayesinde ilaçlara eriúim kolaylaúmÕútÕr” ifadesi
olmuútur. Bu ifadeyi 4,4 ortalama puanÕ ile “hastanelerin birleúmesi ile sa÷lÕk
hizmetlerine daha kolay ulaúabiliyorum” ifadesi izlemektedir. KatÕlÕmcÕlarÕn hastanelerin
birleúmesi ile sa÷lÕk hizmetlerine daha kolay ulaúabildiklerini düúünmelerinde daha önce
sadece SSK hastanelerinden hizmet alabiliyorken 2005 yÕlÕnda yapÕlan de÷iúiklikle tüm
devlet hastanelerinden hizmet alabilme imkânÕna sahip olmalarÕnÕn etkisi bulunmaktadÕr.
Üçüncü sÕrayÕ ise 4,2 ortalama puanÕ ile “aile hekimli÷i sistemi ile önceki sa÷lÕk
sisteminde aldÕ÷Õmdan daha iyi sa÷lÕk hizmeti almaktayÕm” ve “ihtiyaç duydu÷um tüm
ilaçlarÕ genel sa÷lÕk sigortasÕ kapsamÕnda eczanelerden alabiliyorum” ifadeleri
almaktadÕr. Aile hekimli÷i uygulamasÕ, kiúiye yönelik koruyucu hizmetlerle birinci
basamak teúhis ve tedavi hizmetlerinin kiúinin kendi seçece÷i doktor tarafÕndan
yürütülmesi, böylece doktor ve aile üyeleri arasÕnda daha kiúisel iliúkilerin kurulmasÕna
olanak veren ve hasta memnuniyetini hedefleyen bir uygulama olarak tanÕmlanmaktadÕr
(ùavran, 2010: 159; Akda÷, 2011b: 2). KatÕlÕmcÕlarÕn aile hekimli÷i sistemi ile daha iyi
sa÷lÕk hizmeti almakta olduklarÕnÕ düúünmelerinde aile hekiminin evlerine yakÕn bir
yerde bulunmasÕ, kendilerini tanÕmasÕ ve sorunlarÕna çözüm önerileri getirmesinin etkisi
bulunmaktadÕr. Bu bulgu, Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ’nÕn aile hekimli÷i uygulamasÕna geçilmesi ile
kiúilerin birinci basamak sa÷lÕk kurumlarÕnÕ tercihi tüm muayeneler içinde 2002 yÕlÕnda
%38’den 2010 yÕlÕnda %51’e çÕkmÕútÕr ve kiúilerin sa÷lÕk hizmetlerini birinci basamaktan
alma talebi artmaktadÕr verisi ile uyumluluk taúÕmaktadÕr (Akda÷, 2011a: 83). AyrÕca bu
bulgu Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ Birinci Basamak Sa÷lÕk Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti 2011
araútÕrmasÕnÕn Türkiye genelinde aile hekimlerinden %89,8 oranÕnda memnuniyet
duyuldu÷u bulgusu ile de uyumludur (Akda÷, 2011b: 304). øhtiyaç duydu÷um tüm ilaçlarÕ
genel sa÷lÕk sigortasÕ kapsamÕnda eczanelerden alabiliyorum de÷erlendirmesinin
memnuniyet oranÕnÕn yüksek çÕkmasÕnda daha önce sadece SSK hastanelerinin
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eczanelerinden sadece belirli ilaçlarÕn alÕnabilmesi ya da sadece kurumla anlaúmasÕ
bulunan belirli eczanelerden ilaçlarÕnÕ alabilen kiúilerin Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ ile
tüm eczanelerden ilaçlarÕnÕ alabilme olana÷Õna kavuúmalarÕnÕn etkisi bulunmaktadÕr. Bu
bulgu Çelikay (2009: 141) tarafÕndan Eskiúehir’de gerçekleútirilen araútÕrmanÕn gerekli
olan ilaçlarÕn istenilen eczaneden alÕnabilmesi, katÕlÕmcÕlarÕn %77,8’i tarafÕndan olumlu
bir geliúme olarak de÷erlendirilmektedir bulgusuyla da uyumludur. KatÕlÕmcÕlar bu
uygulamanÕn eski sisteme göre çok daha iyi oldu÷unu ifade etmiúlerdir. Sa÷lÕkta
Dönüúüm ProgramÕ’ndan önceki sistemde SSK hastanelerinin eczanelerinde hastalara
doktorun yazdÕ÷Õ ilacÕn yerine bu ilacÕn daha ucuz olan muadilinin veriliyor olmasÕ,
katÕlÕmcÕlarÕn bu uygulamadan duyduklarÕ memnuniyetin sebebini açÕklamaktadÕr
(Akda÷, 2010: 98; Koçak ve Tiryaki, 2011: 62-66; Üstünda÷ ve Yoltar, 2011: 69).

“Devlet hastanelerine randevu alÕnarak gidilmesi ile hasta memnuniyetinin arttÕrÕlmasÕ
sa÷lanmÕútÕr” ve “devlet hastanelerine randevu alÕnarak gidilmesi ile sa÷lÕk hizmetlerine
daha kolay ulaúÕlmaktadÕr” ifadeleri 4,1 ortalama puanÕ ile en olumlu görülen ifadeler
arasÕnda dördüncü sÕrada yer almÕútÕr. KatÕlÕmcÕlar Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’ndan
önceki sisteme göre devlet hastanelerine randevu alÕnarak gidilmesi ile sa÷lÕk
hizmetlerine daha kolay ulaúabildiklerini düúünmektedirler. Önceki sistemde muayene
olabilmek için çok erken saatlerde hastaneye giderek sÕra numarasÕ alÕnmasÕ gibi
uygulamalarÕn ortadan kalktÕ÷ÕnÕ ifade etmiúlerdir. AyrÕca “doktorlar sa÷lÕk sorunlarÕmla
önceki sisteme göre daha fazla ilgilenmekte ve çözüm önerileri sunmaktadÕr” ile
“hastalÕ÷ÕmÕn gerektirdi÷i tedavi hizmetlerine kÕsa sürede ulaúabiliyorum” ve “devlet
hastanelerine randevu alÕnarak gidilmesi ile sa÷lÕk hizmetlerinin daha verimli olarak
sunulmasÕ sa÷lanmÕútÕr” ifadeleri 4,0 ortalama puanÕ ile katÕlÕmcÕlar tarafÕndan olumlu
olarak de÷erlendirilen bir di÷er ifadeler grubunu oluúturmuútur. KatÕlÕmcÕlar Sa÷lÕkta
Dönüúüm ProgramÕ ile birlikte doktorlarÕn kendileri ile daha fazla ilgilenmeye baúladÕ÷ÕnÕ
düúünmektedirler. Bununla birlikte doktorlarÕn hastalarÕna karúÕ davranÕúlarÕnda da
olumlu geliúmeler oldu÷unu belirtmektedirler. Bu durum doktorlara yapÕlan performansa
dayalÕ ek ödeme sisteminin bir yansÕmasÕ olarak de÷erlendirilebilir (OECD ve Dünya
BankasÕ, 2008: 41-42; Akda÷, 2010: 83-84). AyrÕca katÕlÕmcÕlar ihtiyaç duyduklarÕ tedavi
hizmetlerine kÕsa sürede ulaúabildiklerini düúünmektedirler. KatÕlÕmcÕlara göre; devlet
hastanelerine randevu alÕnarak gidilmesi uygulamasÕ ile sa÷lÕk hizmetlerinin sunumunda
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verimlilik sa÷lanmÕútÕr. Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn hedeflerinden biri olan
verimlilik, kaynaklarÕ uygun úekilde kullanarak maliyeti düúürüp, aynÕ kaynakla daha
fazla hizmetin üretilmesi úeklinde tanÕmlanmaktadÕr. Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nda
insan kaynaklarÕnÕn da÷ÕlÕmÕ, malzeme yönetimi, akÕlcÕ ilaç kullanÕmÕ, sa÷lÕk iúletmecili÷i
ve koruyucu hekimlik uygulamalarÕnÕn bu ba÷lamda de÷erlendirilerek, kaynaklarÕn
sistem içine alÕnmasÕ ve entegrasyonunun sa÷lanmasÕ yoluyla verimlili÷in arttÕrÕlaca÷Õ
ifade edilmektedir (Akda÷, 2011c: 12).

“Her türlü sa÷lÕk hizmetini alabilmekteyim, aile hekimli÷i sistemi ile di÷er sa÷lÕk
kurumlarÕna sevk iúlemi kolaylaúmÕútÕr, bana tedavi süreci konusunda yeterince bilgi
verilmektedir ve devlet hastanelerine randevu alÕnarak gidilmesi ile sa÷lÕk hizmetlerinin
kalitesi arttÕrÕlmÕútÕr” ifadeleri 3,9 ortalama puanÕ ile katÕlÕmcÕlar tarafÕndan olumlu
görülen di÷er ifadeler grubunu oluúturmaktadÕr. Buna göre katÕlÕmcÕlar Sa÷lÕkta Dönüúüm
ProgramÕ’nÕn uygulamaya konulmasÕ ile birlikte ihtiyaç duyduklarÕ tüm sa÷lÕk
hizmetlerini alabildiklerini düúünmektedirler. AynÕ úekilde katÕlÕmcÕlar aile hekimli÷i
sistemi sayesinde di÷er sa÷lÕk kurumlarÕna sevk iúleminin kolaylaútÕ÷ÕnÕ ve tedavi süreci
konusunda yeterince bilgi alabildiklerini düúünmektedirler. AyrÕca katÕlÕmcÕlar devlet
hastanelerine randevu alÕnarak gidilmesi uygulamasÕnÕn getirilmesi sayesinde MHRS ile
hedeflendi÷i gibi sunulan sa÷lÕk hizmetlerinin kalitesinde artÕú oldu÷unu ifade
etmektedirler (Akda÷, 2011a: 161).

“Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ ile sunulan sa÷lÕk hizmetlerinin düzeyi yeterlidir ve sa÷lÕk
personelinin niteliklerinde artÕú sa÷lanmÕútÕr” ifadeleri de 3,8 ortalama puanÕ ile
katÕlÕmcÕlar tarafÕndan olumlu olarak de÷erlendirilen ifadeler arasÕnda yer almaktadÕr.
KatÕlÕmcÕlar Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ ile baúlayan süreçte kendilerine sunulan sa÷lÕk
hizmetlerini

yeterli

bulduklarÕnÕ

ve

sa÷lÕk

personelinin

niteliklerinde

artÕú

gözlemlediklerini ifade etmiúlerdir. Ancak Çelikay ve Gümüú (2011: 75) tarafÕndan
Eskiúehir’de gerçekleútirilen araútÕrmaya göre sa÷lÕk sisteminin sa÷lÕk risklerini
kapsamada yeterli oldu÷u de÷erlendirmesine genel olarak katÕlÕmcÕlarÕn olumsuz
yaklaútÕklarÕ görülmektedir. Bu durumun nedeninin katÕlÕmcÕlarÕn e÷itim ve gelir
durumlarÕnÕn farklÕlÕ÷Õndan kaynaklandÕ÷Õ düúünülmektedir. Nitekim ùavran (2010:
369)’ a göre e÷itim ve gelir düzeyi arttÕkça sa÷lÕk hizmetlerinin yeterli oldu÷unu düúünme
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oranÕnÕn azaldÕ÷Õ görülmektedir. ølkokul mezunlarÕnÕn sa÷lÕk sisteminde yapÕlan
de÷iúiklikler ile kalite açÕsÕndan daha nitelikli bir hizmet sunumu sa÷landÕ÷Õ görüúüne
yüksekokul ve üniversite mezunlarÕna göre daha olumlu de÷erlendirmeler yaptÕklarÕ
görülmektedir (Çelikay, 2009: 171). “Daha önce sa÷lÕk hizmetlerine ulaúamayan
kesimlerin sa÷lÕk hizmetlerinden yararlanabilmeleri sa÷lanmÕútÕr” ifadesi 3,7 ortalama
puanÕ ile katÕlÕmcÕlar tarafÕndan olumlu olarak de÷erlendirilmiútir. KatÕlÕmcÕlar Sa÷lÕkta
Dönüúüm ProgramÕ ile daha önce sa÷lÕk hizmetlerine ulaúamayan kesimlerin sa÷lÕk
hizmetlerinden yararlanabilmelerinin sa÷landÕ÷ÕnÕ belirtmektedirler. Bu durum Sa÷lÕkta
Dönüúüm ProgramÕ’nÕn temel hedefleri arasÕnda yer alan tüm vatandaúlarÕn sa÷lÕk
güvencesi kapsamÕ altÕna alÕnmasÕ hedefine ulaúÕlmakta oldu÷unu göstermektedir. Benzer
úekilde Çelikay (2009: 134)’a göre de, sa÷lÕk sisteminde yaúanan dönüúüm sürecinin
temel amaçlarÕndan olan vatandaú odaklÕ hizmet sunumu hedefine ulaúÕlmaya baúlandÕ÷Õ
ve bu sonucun vatandaúlar tarafÕndan da olumlu úekilde de÷erlendirildi÷i görülmektedir.

“Temel sa÷lÕk hizmetleri tüm vatandaúlara eúit olarak sunulmaktadÕr” ifadesi 3,6 ortalama
puanÕ ve “eczanelerden ilaçlarÕn alÕnmasÕ sÕrasÕnda hastalardan ilaçlar için alÕnan katkÕ
payÕnÕn miktarÕ yüksektir ile eczanelerden ilaçlarÕn alÕnmasÕ sÕrasÕnda hastalardan tedavi
ücreti olarak alÕnan katÕlÕm payÕnÕn miktarÕ yüksektir” ifadelerinin 3,5 ortalama puanÕ ile
Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn etkinli÷ini ölçmeye yönelik ifadelerin tümüne ait
de÷erlerin ortalamasÕnÕn altÕnda kaldÕ÷Õ görülmektedir. Bu durum sa÷lÕk hizmetlerinin
sunumundaki eúitsizliklerin önceki sisteme göre azalmakla birlikte halen tümüyle ortadan
kaldÕrÕlamadÕ÷Õ úeklinde yorumlanabilir. Genel sa÷lÕk sigortasÕndan prim ödemeksizin
yararlanan kesimlerin özel sa÷lÕk kurumlarÕndan yararlanamamasÕ bu duruma örnek
gösterilebilir. “Eczanelerden ilaçlarÕn alÕnmasÕ sÕrasÕnda hastalardan ilaçlar için alÕnan
katkÕ payÕnÕn miktarÕ yüksektir ve eczanelerden ilaçlarÕn alÕnmasÕ sÕrasÕnda hastalardan
tedavi ücreti olarak alÕnan katÕlÕm payÕnÕn miktarÕ yüksektir” ifadelerinin katÕlÕmcÕlar
tarafÕndan 3,5 ortalama puanÕ ile de÷erlendirilmesi katÕlÕmcÕlarÕn bu uygulamalardan
memnun olmakla birlikte gelirleri düúük oldu÷u için kendilerinden alÕnan düúük bir
bedelin dahi bütçeleri için önemli bir yük oluúturmasÕndan kaynaklanmaktadÕr.

Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn etkinli÷ine yönelik ifadeler arasÕnda katÕlÕmcÕlarÕn
olumlu bulmadÕklarÕ ifadeler de yer almaktadÕr. Örne÷in; “özel sa÷lÕk kurumlarÕna
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ücretsiz olarak eriúim kolaylaúmÕútÕr” ifadesi 2,3 ortalama puanÕ ile katÕlÕmcÕlarÕn en
olumsuz bulduklarÕ ifade olmuútur. Bu durumun sebebinin genel sa÷lÕk sigortasÕ
kapsamÕnda kiúilerin özel sa÷lÕk kurumlarÕndan da yararlanabilme olana÷Õna kavuúmalarÕ
ile birlikte özel sa÷lÕk kurumlarÕnda genellikle kiúilerden farklÕ adlar altÕnda katkÕ ve
katÕlÕm paylarÕnÕn alÕnmasÕ oldu÷u düúünülebilir. KatÕlÕmcÕlar özel sa÷lÕk kurumlarÕndan
ücretsiz olarak hizmet alamadÕklarÕnÕ ifade etmiúlerdir. Gelirleri düúük oldu÷u için özel
sa÷lÕk kurumlarÕnda alÕnan ücretin kendileri için yüksek oldu÷unu belirtmiúlerdir. Benzer
úekilde, Eskiúehir’de 2009 yÕlÕnda yapÕlan bir çalÕúmanÕn bulgularÕna göre de, özellikle
gelir düzeyi düúük olan kiúiler açÕsÕndan katÕlÕm payÕ uygulamasÕnÕn daha yo÷un bir
úekilde mali yük olarak görüldü÷ü belirtilmektedir (Çelikay, 2009: 137).

KatÕlÕmcÕlarÕn 2,9 ortalama puanÕ ile olumsuz olarak de÷erlendirdikleri ikinci ifade ise
“tedavi ücreti olarak alÕnan katÕlÕm payÕnÕn hastane yerine eczanelerde ilaç alÕrken tahsil
edilmesi olumlu bir uygulamadÕr” ifadesi olmuútur. KatÕlÕmcÕlar tedavi ücretinin
hastanede alÕnmasÕ gerekti÷ini düúünmektedirler. KatÕlÕmcÕlar eczaneye gittiklerinde
yaptÕklarÕ ödemenin ne kadarÕnÕn ilaç ücreti ne kadarÕnÕn ise tedavi ücreti olarak
alÕndÕ÷ÕnÕn ayrÕmÕnÕ yapamadÕklarÕnÕ ifade etmiúlerdir (Tablo 6).
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Tablo 6. Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’na Yönelik øfadeler

Tüm vatandaúlarÕn eczanelerden ilaçlarÕnÕ alabilmeleri sayesinde ilaçlara eriúim
kolaylaúmÕútÕr.
Hastanelerin birleúmesi ile sa÷lÕk hizmetlerine daha kolay ulaúabiliyorum.
Aile hekimli÷i sistemi ile önceki sa÷lÕk sisteminde aldÕ÷Õmdan daha iyi sa÷lÕk
hizmeti almaktayÕm.
øhtiyaç duydu÷um tüm ilaçlarÕ genel sa÷lÕk sigortasÕ kapsamÕnda eczanelerden
alabiliyorum.
Devlet hastanelerine randevu alÕnarak gidilmesi ile sa÷lÕk hizmetlerine daha kolay
ulaúÕlmaktadÕr.
Devlet hastanelerine randevu alÕnarak gidilmesi ile hasta memnuniyetinin
arttÕrÕlmasÕ sa÷lanmÕútÕr.
Devlet hastanelerine randevu alÕnarak gidilmesi ile sa÷lÕk hizmetlerinin daha
verimli olarak sunulmasÕ sa÷lanmÕútÕr.
HastalÕ÷ÕmÕn gerektirdi÷i tedavi hizmetlerine kÕsa sürede ulaúabiliyorum.
Doktorlar sa÷lÕk sorunlarÕmla önceki sisteme göre daha fazla ilgilenmekte ve çözüm
önerileri sunmaktadÕr.
Aile hekimli÷i sistemi ile di÷er sa÷lÕk kurumlarÕna sevk iúlemi kolaylaúmÕútÕr.
Devlet hastanelerine randevu alÕnarak gidilmesi ile sa÷lÕk hizmetlerinin kalitesi
arttÕrÕlmÕútÕr.
Her türlü sa÷lÕk hizmetini alabilmekteyim.
Bana tedavi süreci konusunda yeterince bilgi verilmektedir.
Sunulan sa÷lÕk hizmetlerinin düzeyi yeterlidir.
Sa÷lÕk personelinin niteliklerinde artÕú sa÷lanmÕútÕr.
Daha önce sa÷lÕk hizmetlerine ulaúamayan kesimlerin sa÷lÕk hizmetlerinden
yararlanabilmeleri sa÷lanmÕútÕr.
Temel sa÷lÕk hizmetleri tüm vatandaúlara eúit olarak sunulmaktadÕr.
Eczanelerden ilaçlarÕn alÕnmasÕ sÕrasÕnda hastalardan tedavi ücreti olarak alÕnan
katÕlÕm payÕnÕn miktarÕ yüksektir.
Eczanelerden ilaçlarÕn alÕnmasÕ sÕrasÕnda hastalardan ilaçlar için alÕnan katkÕ
payÕnÕn miktarÕ yüksektir.
Tedavi ücreti olarak alÕnan katÕlÕm payÕnÕn hastane yerine eczanelerde ilaç alÕrken
tahsil edilmesi olumlu bir uygulamadÕr.
Özel sa÷lÕk kurumlarÕna ücretsiz olarak eriúim kolaylaúmÕútÕr.

x

Ss

4,5

0,80

4,4
4,2

0,79
0,99

4,2

1,038
91
4,1 0,95

4,1

1,03

4,0

0,94

4,0
4,0

1,04
1,06

3,9
3,9

1,02
1,02

3,9
3,9
3,8
3,8
3,7

1,09
1,19
1,11
1,12
0,91

3,6
3,5

1,17
1,31

3,5

1,32

2,9

1,25

2,3

1,33

4.7.3. Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ ile getirilen uygulamalara yönelik
de÷erlendirmeler

Bu bölümde Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ ile getirilen uygulamalara yönelik katÕlÕmcÕlarÕn
de÷erlendirmeleri üzerinde durulmuútur. Bu uygulamalar; hasta haklarÕ uygulamalarÕ,
gelir testi uygulamasÕ, hizmet alÕnan sa÷lÕk kurumu ve sa÷lÕk durumlarÕ baúlÕklarÕ altÕnda
sÕnÕflandÕrÕlabilir.
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4.7.3.1. Hasta haklarÕ uygulamalarÕ ile ilgili de÷erlendirmeler

Hasta haklarÕ ile ilgili ilk uluslararasÕ belge 1981 yÕlÕnda Lizbon’da Dünya Tabipler
Birli÷i tarafÕndan açÕklanan bildirgedir. Lizbon Bildirgesi, temel hasta haklarÕnÕ
tanÕmlayan altÕ madde ve bu maddeleri uygulama konusunda doktorlara görev veren bir
paragraftan oluúmaktadÕr. Bu haklar; doktorunu özgürce seçme, hiçbir etki altÕnda
kalmadan özgürce çalÕúabilen bir doktor tarafÕndan bakÕlabilme, yeterli bilgilendirmeden
sonra önerilen tedaviyi kabul veya reddedebilme, tüm tÕbbi ve özel hayatÕna iliúkin
bilgilerin gizlili÷ine gereken saygÕnÕn gösterilmesini doktorundan bekleme, onurlu bir
úekilde ölme, dini temsilci de dâhil olmak üzere, ruhsal ve manevi yönden teselli edilmeyi
isteme ya da reddetme hakkÕ úeklinde ifade edilmektedir (Lizbon Bildirgesi, 1981;
Aydemir ve IúÕkhan, 2012: 69).

1998 yÕlÕnda uluslararasÕ bildirgelerde yer alan hasta haklarÕ, Türkiye koúullarÕna
uyarlanarak, Hasta HaklarÕ Yönetmeli÷i kabul edilmiútir. Bu yönetmeli÷e göre hasta
haklarÕ; sa÷lÕk hizmetlerinden faydalanma ihtiyacÕ bulunan kiúilerin, sÕrf insan olmalarÕ
sebebiyle sahip bulunduklarÕ ve T.C. AnayasasÕ, milletlerarasÕ antlaúmalar, kanunlar ve
di÷er mevzuat ile güvence altÕna alÕnmÕú bulunan haklarÕnÕ ifade etmektedir (md: 4).

Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ çerçevesinde 1998 yÕlÕnda yürürlü÷e giren Hasta HaklarÕ
Yönetmeli÷i’nin uygulanmasÕnÕ sa÷lamak amacÕyla 2003 yÕlÕnda Sa÷lÕk Tesislerinde
Hasta HaklarÕ UygulamalarÕna øliúkin Yönerge yayÕnlanarak yürürlü÷e konulmuútur. ølk
aúamada 60 hastanede baúlatÕlan hasta haklarÕ uygulamalarÕ, yaygÕnlaútÕrÕlarak
günümüzde Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ’na ba÷lÕ tüm hastane ve di÷er ayaktan tedavi hizmeti sunan
kurumlarda uygulanmaktadÕr. UygulamanÕn baúladÕ÷Õ hastanelerde uygulamalar sÕrasÕnda
karúÕlaúÕlan sorunlarÕn çözülmesi ve uygulamayÕ yapan kiúi ve birimler tarafÕndan yapÕlan
öneriler ekseninde yönergenin yeniden düzenlenmesi ihtiyacÕ do÷muútur. Bu nedenle
yönerge, revize edilerek ve günün koúullarÕna uyarlanarak 2005 yÕlÕnda yeniden
yürürlü÷e girmiútir. Yönergeyle sa÷lÕk kurumlarÕnda Hasta HaklarÕ Birimleri ve
KurullarÕnÕn oluúturulmasÕ öngörülmektedir (Aydemir, 2010: 12; Ulutaú, 2011: 194;
Aydemir ve IúÕkhan, 2012: 69-70).
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Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ ile getirilen hasta haklarÕ uygulamalarÕ tüm sa÷lÕk kurum ve
kuruluúlarÕnda 26.04.2005 tarih ve 3077 sayÕlÕ Hasta HaklarÕ Uygulama Yönergesi
dâhilinde yürütülmektedir. Bu yönergenin amacÕ; sa÷lÕk kurum ve kuruluúlarÕnda yaúanan
hasta haklarÕ ihlalleri ile bu nedenle ortaya çÕkan sorunlarÕn önlenmesi, sa÷lÕk
hizmetlerinin kalitesinin arttÕrÕlmasÕ, sa÷lÕk hizmetlerinin insan onuruna yakÕúÕr úekilde
sunulmasÕ ile hastalarÕn hak ihlallerinden korunabilmesine ve gerekti÷inde hukuki
korunma yollarÕnÕ fiilen kullanabilmesine dair esas ve usulleri belirlemek ve tüm toplumu
ve sa÷lÕk çalÕúanlarÕnÕ hasta haklarÕ konusunda bilgilendirmek ve e÷itmek olarak ifade
edilmiútir (md: 1).

Hasta haklarÕ birimi; hastanelerde, hasta haklarÕ ihlallerinin önlenmesi amacÕyla
baúvurularÕ kabul eden, acil sorunlara yönelik çözümü sa÷layan ve bir üst birimi
bilgilendiren, sa÷lÕk çalÕúanlarÕnÕn ve hastalarÕn hasta haklarÕ ile ilgili e÷itimlerinden
sorumlu birim úeklinde tanÕmlanmaktadÕr (md: 4). Bu ba÷lamda öncelikle katÕlÕmcÕlara
devlet hastanelerindeki hasta haklarÕ birimi hakkÕnda bilgi sahibi olup olmadÕklarÕ
sorulmuútur. Tablo 7’de görüldü÷ü gibi katÕlÕmcÕlarÕn %60’dan fazlasÕ hasta haklarÕ
biriminden habersizdir. Hasta haklarÕ biriminden haberdar olan katÕlÕmcÕlardan yaklaúÕk
%78’inin herhangi bir sorunla ilgili olarak hasta haklarÕ birimine gitmedikleri
görülmektedir. Hasta haklarÕ biriminden haberdar olup da, hasta haklarÕ birimine
gitmeyen katÕlÕmcÕlarÕn oranÕnÕn yüksek olmasÕnda hastaneye sa÷lÕk sorunlarÕ ile ilgili
olarak müracaat etmelerinden dolayÕ bu birimin tÕbbi hizmet vermemesi nedeniyle hasta
haklarÕ birimine baúvurmaya gerek görmemelerinin etkisi bulunmaktadÕr. KatÕlÕmcÕlar
hasta haklarÕ birimini hastanede bir sorunla karúÕlaútÕklarÕnda baúvurulacak bir birim
olarak algÕlamaktadÕrlar. AyrÕca hastanede karúÕlaútÕklarÕ bir sorunla ilgili olarak hasta
haklarÕ birimine baúvuruda bulunmanÕn doktoru ya da hastaneyi úikâyet etmek anlamÕna
gelece÷i ve bu durumun kendilerine olumsuz úekilde yansÕyaca÷Õndan çekinen
katÕlÕmcÕlar da bulunmaktadÕr. Örne÷in; ameliyat için kendisinden doktor tarafÕndan
bÕçak parasÕ istenen bir katÕlÕmcÕ bu durum karúÕsÕnda hasta haklarÕ birimine baúvurmak
istedi÷ini ancak yakÕnlarÕ tarafÕndan baúvuru yapmamasÕ yönünde telkinler alÕnca
baúvurudan vazgeçti÷ini ve istenilen bÕçak parasÕnÕ da ödemedi÷ini ifade etmiútir. Hasta
haklarÕ biriminden faydalanan katÕlÕmcÕlarÕn 27’si ise hasta haklarÕ biriminde sorunlarÕna
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çözüm bulabildiklerini belirtmektedir. Hasta haklarÕ birimine müracaat eden
katÕlÕmcÕlardan sadece 4’ü sorunlarÕna çözüm bulamadÕklarÕnÕ belirtmektedir (Tablo 7).

Tablo 7. Hasta HaklarÕ Birimi
Hasta HaklarÕ Birimi ile ølgili Sorular

SÕklÕk
(N)
141

Yüzde
(%)
36,4

246

63,6

387

100,0

31

22,1

HayÕr

109

77,9

Toplam

140

100,0

Evet

27

87,1

HayÕr

4

12,9

31

100,0

Devlet hastanelerindeki hasta haklarÕ birimi hakkÕnda bilginiz var Evet
mÕ?
HayÕr
Toplam
Hastanede yaúadÕ÷ÕnÕz herhangi bir sorunla ilgili olarak hasta Evet
haklarÕ birimine gittiniz mi?

Hasta haklarÕ biriminde sorununuza çözüm bulabildiniz mi?

Toplam

4.7.3.2. Gelir testi uygulamasÕ ile ilgili de÷erlendirmeler

Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn temel hedeflerinden biri de tüm vatandaúlarÕn genel
sa÷lÕk sigortasÕ kapsamÕ altÕna alÕnmasÕdÕr. Genel sa÷lÕk sigortasÕ tüm Türkiye
Cumhuriyeti vatandaúlarÕnÕ, Türkiye’de bir yÕldan fazla ikamet eden yabancÕlarÕ,
sÕ÷ÕnmacÕ ve vatansÕzlarÕ kapsamÕna almaktadÕr. 18 yaú altÕ çocuklar koúulsuz olarak
genel sa÷lÕk sigortasÕnÕn kapsamÕna alÕnmÕúlardÕr. Sadece er ve erbaúlar, tutuklu ve
hükümlüler ile yabancÕ bir ülke mevzuatÕ kapsamÕnda sigortalÕ olanlar kapsam dÕúÕnda
bÕrakÕlmaktadÕr. Kapsama giren kiúilerin genel sa÷lÕk sigortasÕna katÕlÕmÕ zorunludur.

01.01.2012 tarihinden itibaren herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan ve 5510 sayÕlÕ
Kanunun 60. maddesinin (g) bendi kapsamÕnda genel sa÷lÕk sigortalÕsÕ sayÕlan kiúiler,
01.01.2012 tarihinden itibaren bu bent kapsamÕnda tescil edilmektedir. Bu kiúilerin
gerçek gelir durumlarÕnÕn belirlenmesine yönelik Kanunda belirtilen gelir testi
iúlemlerinin yapÕlmasÕ, 03.06.2011 tarihli ve 633 sayÕlÕ KHK ile Aile ve Sosyal Politikalar
BakanlÕ÷Õ’nÕn görev alanÕna girmesi nedeniyle bu kiúilere, genel sa÷lÕk sigortasÕ
uygulamasÕ hakkÕnda bilgi verilerek, gelir testi yaptÕrmak isteyenlerin 28.12.2011 tarihli
ve 28156 sayÕlÕ Resmi Gazetede yayÕmlanan Genel Sa÷lÕk SigortasÕ KapsamÕnda Gelir
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Tespiti, Tescil ve øzleme Sürecine øliúkin Usul ve Esaslar HakkÕnda Yönetmelik
do÷rultusunda bir ay içinde Adres KayÕt Sisteminde (AKS) kayÕtlÕ bulunan ikamet
adresinin bulundu÷u yerdeki Sosyal YardÕmlaúma ve DayanÕúma VakfÕ’na baúvurmalarÕ
gerekti÷i bildirilmiútir. AyrÕca, uygulamanÕn yeni olmasÕ ve vatandaúlarÕn bildirimde
bulunmamasÕ nedeniyle idari para cezasÕna u÷ramamalarÕ için 6111 sayÕlÕ Kanunla 5510
sayÕlÕ Kanunun 61. maddesinde yapÕlan de÷iúiklik uyarÕnca, 60. maddenin birinci
fÕkrasÕnÕn (g) bendinde sayÕlanlarÕn belirlenmesi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafÕndan
yapÕlmaktadÕr. Sosyal YardÕmlaúma ve DayanÕúma VakfÕ’na baúvurarak gelir testi
yaptÕran kiúilerden gelir testi sonucunda aile içindeki gelirin kiúi baúÕna düúen aylÕk tutarÕ
asgari ücretin üçte birinden az oldu÷u belirlenenler, Kanunun 60. maddesinin birinci
fÕkrasÕnÕn (c) bendinin (1) numaralÕ alt bendi kapsamÕnda tescil edilerek prim
ödemeksizin sa÷lÕk yardÕmlarÕndan faydalandÕrÕlmaktadÕr. Aile içindeki gelirin kiúi
baúÕna düúen aylÕk tutarÕ asgari ücretin üçte birinden fazla oldu÷u belirlenenler ise,
Kanunun 60. maddesinin birinci fÕkrasÕnÕn (g) bendi kapsamÕnda tescil edilmektedir.

Genel sa÷lÕk sigortasÕ kapsamÕnda yer alan gelir testi uygulamasÕna göre aile içindeki kiúi
baúÕna düúen aylÕk geliri brüt asgari ücretin üçte birinin altÕnda olan kiúiler G0 gelir grubu
olarak

adlandÕrÕlmakta

ve

genel

sa÷lÕk

sigortasÕndan

prim

ödemeksizin

yararlanabilmektedirler. Aile içindeki kiúi baúÕna düúen aylÕk geliri brüt asgari ücretin
üçte biri ile asgari ücret arasÕnda olan kiúiler G1 gelir grubu olarak adlandÕrÕlmaktadÕr.
Aile içindeki kiúi baúÕna düúen aylÕk geliri brüt asgari ücret ile asgari ücretin iki katÕ
arasÕnda olan kiúiler G2 gelir grubu olarak adlandÕrÕlmaktadÕr. Aile içindeki kiúi baúÕna
düúen aylÕk geliri brüt asgari ücretin iki katÕndan fazla olan kiúiler ise G3 gelir grubu
olarak adlandÕrÕlmaktadÕr. Kiúilerin gelir testi yaptÕrmak istememeleri ve beyanda
bulunmamalarÕ halinde ise, aile içindeki gelirin kiúi baúÕna düúen aylÕk tutarÕnÕn brüt
asgari ücretin iki katÕndan fazla oldu÷u kabul edilerek ödeyecekleri prim tutarÕ G3 gelir
grubu üzerinden hesaplanarak kendilerine bildirilmekte, primlerini ödemeleri halinde
bakmakla

yükümlü

olduklarÕ

kiúilerle

birlikte

sa÷lÕk

hizmetlerinden

faydalandÕrÕlmaktadÕr.

Sosyal YardÕmlaúma ve DayanÕúma VakfÕ’na gelir tespiti yaptÕrmak ya da di÷er sosyal
yardÕmlardan yararlanmak için baúvuruda bulunan kiúilere doldurmalarÕ için bir baúvuru
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formu ve hane ile ilgili ayrÕntÕlÕ bilgileri içeren bir sosyal inceleme formu verilerek, bu
formlarÕ doldurmalarÕ istenmektedir. Gelir testi baúvuru formu eksiksiz bir úekilde
doldurularak baúvuru yapan kiúi ve hanedeki 18 yaúÕn üzerindeki kiúiler tarafÕndan
imzalandÕktan sonra vakÕf görevlileri tarafÕndan iúleme konulmakta ve baúvuran kiúiye
baúvurusunun alÕndÕ÷Õna dair bir belge verilerek, genel sa÷lÕk sigortasÕ primi ödeyip
ödemeyece÷i ile ilgili bilgiyi 15 gün sonra Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ö÷renebilece÷i
belirtilmektedir. Böylece gelir testi ile ilgili süreç baúlamaktadÕr. Gelir testi sonucunda
belirlenen prim miktarÕna baúvuran kiúi itiraz edebilmektedir. Bu durumda kiúinin geliri
tekrar incelenmekte ve vakÕf mütevelli heyetinde alÕnan karar kiúiye yazÕlÕ olarak
bildirilmektedir. Genellikle kiúinin gelir durumunda bir de÷iúiklik olmadan yapÕlan
itirazlar kabul edilmemektedir. Gelir testinde hanede yaúayan kiúilerin tamamÕnÕn geliri
toplamÕ hanenin geliri olarak de÷erlendirilmektedir (Alper, 2012: 58-60; Karadeniz,
2012: 105-106).

AraútÕrma bulgularÕna göre Tablo 8’de görüldü÷ü gibi katÕlÕmcÕlarÕn ço÷unlu÷u (%76)
genel sa÷lÕk sigortasÕ prim miktarÕnÕn belirlenmesi için uygulanan gelir testinin gerekli
oldu÷unu düúünürken, sadece %11’i bu testin gerekli olmadÕ÷ÕnÕ belirtmektedir.
KatÕlÕmcÕlarÕn genelinin (%85) gelir testinde rahatsÕz oldu÷u herhangi bir soru olmadÕ÷Õ
görülmektedir. Bu katÕlÕmcÕlar gelirlerinin belirlenebilmesi için bu tür sorularÕn
sorulmasÕnÕn gerekli oldu÷unu düúünmektedirler. KatÕlÕmcÕlara göre, geliri bulunan
kiúiler gelirlerine göre genel sa÷lÕk sigortasÕ primi ödemelidir. Geliri bulunmayan kiúiler
ise devlet tarafÕndan primleri ödenerek genel sa÷lÕk sigortasÕndan yararlandÕrÕlmalÕdÕr.
KatÕlÕmcÕlarÕn cevaplamaktan en çok rahatsÕzlÕk duyduklarÕ sorular ise harcama bilgilerini
içeren sorulardÕr. 34 katÕlÕmcÕ harcama bilgilerini içeren sorularÕn sorulmasÕndan rahatsÕz
oldu÷unu ifade etmiútir. KatÕlÕmcÕlarÕn en çok harcama bilgilerini içeren sorularÕn
sorulmasÕndan rahatsÕzlÕk duymalarÕnÕn nedeni; ne kadar harcama yaptÕklarÕnÕ tam olarak
bilmemeleri ve gelirlerini bu harcama miktarÕna göre belirtmeleri gerekece÷inden bu
durumun daha fazla genel sa÷lÕk sigortasÕ primi ödemeleri sonucunu do÷uraca÷ÕnÕ
düúünmeleridir. Bu nedenle katÕlÕmcÕlarÕn ço÷unlu÷unun gelir testi sÕrasÕnda gelirlerini
oldu÷undan daha düúük gösterme çabasÕ içinde bulunduklarÕ görülmüútür. Böyle
durumlarda gelir testinde bulunan sorularÕ yönelten vakÕf görevlileri devreye girerek
kiúilerin gerçek gelirlerini beyan etmelerine yönelik yönlendirmelerde bulunmaktadÕr.
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Bunu maddi durumlarÕ (26 katÕlÕmcÕ) ve sahip olduklarÕ eúyalar ile ilgili sorular (21
katÕlÕmcÕ) izlemektedir. Konut bilgilerinin sorulmasÕndan 11 katÕlÕmcÕ rahatsÕzlÕk
duydu÷unu belirtirken, kronik hastalÕk ve özür durumu ile ilgili sorulardan sadece 8
katÕlÕmcÕ rahatsÕzlÕ÷ÕnÕ belirtmektedir. Tablo 8’de verilen gruplar dÕúÕnda 5 katÕlÕmcÕnÕn
rahatsÕz olduklarÕnÕ belirttikleri di÷er hususlar ise haftalÕk ya da aylÕk ne kadar tüketim
yapÕyorsunuz gibi sorular sorulmasÕ, gelir testi formundaki sorularÕn genel olarak rencide
edici olmasÕ, özellikle geçici iúlerde çalÕúanlar ve iú buldukça çalÕúanlar için belirli bir
gelirleri olmadÕ÷Õndan dolayÕ aylÕk geliriniz ne kadardÕr sorusuna cevap vermenin zor
olmasÕ ve genel olarak bu sorularÕn herkesin yanÕnda sorulmasÕ olarak sÕralanabilir. Bu
hususlar dikkate alÕndÕ÷Õnda bu katÕlÕmcÕlarÕn gelir testinde yer alan sorularÕ rencide edici
bulduklarÕ ve düzenli bir gelirleri olmadÕ÷Õ için gelirleri ile ilgili sorulara net bir yanÕt
veremedikleri ortaya çÕkmaktadÕr. KatÕlÕmcÕlarÕn yarÕdan fazlasÕ gelir testinin adil bir
úekilde gerçekleútirilebildi÷ini düúünürken, %29’unun bu konuda herhangi bir fikri
yoktur. KatÕlÕmcÕlarÕn sadece %16’sÕ gelir testinin adil bir úekilde gerçekleútirilmedi÷ini
düúünmektedir (Tablo 8).

Gelir testi sonucunda genel sa÷lÕk sigortasÕndan prim ödeyerek yararlanabilece÷ini
ö÷renen bir kiúinin Sosyal YardÕmlaúma ve DayanÕúma VakfÕ’na yaptÕ÷Õ itiraz konuya
iliúkin ilginç bir örnek oluúturmaktadÕr. Kiúi itiraz için geldi÷inde kendisine aynÕ hanede
onunla birlikte yaúayan o÷lunun 1800 TL brüt maaúÕ oldu÷u bu nedenle prim ödemekle
yükümlü oldu÷u belirtilmiútir. Ancak kiúi, o÷lunun 800 TL maaú aldÕ÷ÕnÕ ve Arçelik’te
çalÕútÕ÷ÕnÕ söylemiútir. Kiúiyle yapÕlan görüúme sonucunda, o÷lunun Arçelik’te taúeron
iúçisi olarak çalÕútÕ÷Õ ve Taúeron iúverenin Arçelik firmasÕna iúçilerine 1800 TL brüt maaú
ödedi÷ini bildirmekte oldu÷u ve bu durumda iúçinin eline 1360 TL geçmesi gerekirken,
iúverenin iúçiye 800 TL ödemekte oldu÷u anlaúÕlmÕútÕr. Bu kiúi babasÕ ile aynÕ hanede
yaúadÕ÷Õ için, kiúinin elde etmedi÷i gelir yüzünden babasÕ genel sa÷lÕk sigortasÕndan prim
ödeyerek yararlanmak zorunda kalacaktÕr. Bu kiúiye o÷lunun aldÕ÷Õ maaúÕn banka
hesabÕnÕ gösteren belgeyi itiraz dilekçesine ekleyerek vakÕf mütevelli heyetine vermesi
gerekti÷i söylenmiútir. Ancak kiúi, o÷lunu iúten atabilecekleri korkusu ile itiraz
dilekçesine o÷lunun eline geçen geliri gösteren banka hesabÕ bilgisini ekleyememiútir.
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Gelir testinde aynÕ hanede yaúayan aynÕ aileden olan kiúilerin tüm gelirlerinin toplanmasÕ
nedeniyle daha düúük prim ödemek için ikametgâh adresini yaúamadÕ÷Õ bir yere aldÕrÕp
orada yaúadÕ÷ÕnÕ iddia eden kiúiler de görülmektedir. Örne÷in babasÕnÕn gelirinin yüksek
olmasÕ sebebiyle G2 gelir grubunda prim ödemesi gereken bir kiúi, G1 gelir grubundan
prim ödemek için anneannesinin yanÕna nüfus kaydÕnÕ aldÕrmÕú ve burada yaúadÕ÷ÕnÕ iddia
etmiútir. Kiúinin beyanÕndan úüphelenen vakÕf görevlileri, sabah saat 09.30 civarÕnda
kiúinin yaúadÕ÷ÕnÕ iddia etti÷i anneannesinin evine gitmiúlerdir. KapÕyÕ açan anneanneye
torununun evde olup olmadÕ÷Õ sorulmuú anneanne ise dÕúarÕ çÕktÕ÷ÕnÕ söylemiútir. Bunun
üzerine eve giren vakÕf görevlisi evde iki kiúinin yaúadÕ÷Õna dair hiçbir belirti
göremeyince, anneanne torununun burada yaúamadÕ÷ÕnÕ itiraf etmek zorunda kalmÕútÕr.
Bu incelemeden sonra kiúinin G2 gelir grubu üzerinden prim ödemesine karar verilmiútir.

Prim borcu bulunan kiúiler genel sa÷lÕk sigortasÕndan yararlanamamaktadÕr. Ba÷-Kur
borcu bulunan bir kiúinin genel sa÷lÕk sigortasÕndan yararlanabilmesi için bu borcunu
ödemesi gerekmektedir. Ancak Ba÷-Kur borcu bulunan kiúinin bakmakla yükümlü
oldu÷u kiúiler genel sa÷lÕk sigortasÕndan yararlanabilmektedir. AraútÕrmanÕn verilerinin
toplandÕ÷Õ sÕrada Sosyal YardÕmlaúma ve DayanÕúma VakfÕ’na gelen bir kiúinin durumu
ilginç bir örnek niteli÷indedir. Bu kiúi eúinin üzerine kayÕtlÕ bir çay oca÷Õ açmÕútÕr. Bu çay
oca÷Õndan dolayÕ eúi Ba÷-Kur sigortalÕsÕ olmuútur. Daha sonra Ba÷-Kur sigortasÕ prim
borcunu ödemedi÷i için eúi Ba÷-Kur borçlusu durumuna düúmüú ve do÷um yaptÕ÷Õ sÕrada
sa÷lÕk hizmeti alamamÕútÕr. Ba÷-Kur borcu nedeniyle genel sa÷lÕk sigortasÕndan
yararlanamamÕútÕr.

140


Tablo 8. Gelir Testi
Gelir Testi ile ølgili Sorular

SÕklÕk
(N)
293

Yüzde
(%)
75,7

belirlenmesi için uygulanan gelir testi sizce HayÕr

41

10,6

gerekli midir?

53

13,7

387

100,0

Evet

40

10,4

HayÕr

325

84,6

19

4,9

384

100,0

214

55,4

60

15,5

Fikrim yok

112

29,0

Toplam

386

100,0

Genel sa÷lÕk sigortasÕ prim miktarlarÕnÕn Evet

Fikrim yok
Toplam

Gelir testinde sizi rahatsÕz eden sorular var mÕ?

Fikrim yok
Toplam
Gelir

testi

adil

gerçekleútirilebilmekte midir?

bir

úekilde Evet
HayÕr

4.7.3.3. Hizmet alÕnan sa÷lÕk kurumu ve katÕlÕmcÕlarÕn sa÷lÕk
durumlarÕ ile ilgili de÷erlendirmeler

KatÕlÕmcÕlara hizmet aldÕklarÕ sa÷lÕk kurumu ve sa÷lÕk durumlarÕ ile ilgili sorular da
yöneltilmiútir. Tablo 9’da belirtildi÷i gibi katÕlÕmcÕlarÕn ço÷unlu÷u (%59) çok hasta
oldu÷unda doktora gitti÷ini belirtirken %26’sÕ biraz hasta oldu÷unda da doktora
gitmektedir. KatÕlÕmcÕlarÕn %4’ü doktora hiç gitmezken %11’i hasta olmasalar bile
kontrol için doktora gittiklerini belirtmektedir. KatÕlÕmcÕlarÕn en sÕk gittikleri sa÷lÕk
kurumu devlet hastanesidir. Bunu sÕrasÕyla aile hekimi, sa÷lÕk oca÷Õ, özel hastane ve
üniversite hastaneleri izlemektedir. Aile hekimli÷i sistemine geçilmesi ile birlikte
kurulmasÕ düúünülen sevk sisteminin aile hekimi sayÕsÕnÕn yetersiz olmasÕ sebebiyle
uygulanamamasÕ halen en çok gidilen sa÷lÕk kurumunun devlet hastanesi olmasÕnÕ
açÕklamaktadÕr. Aile hekiminin tercih edilme sebebi ise zorunlu sevk sisteminden öte
hasta açÕsÕndan ulaúÕmÕn kolay olmasÕdÕr. Özellikle evlerine yakÕn olmasÕ sebebiyle
hastanelere gitmek için harcadÕklarÕ zaman ve ulaúÕm maliyetinden kurtulduklarÕnÕ ifade
etmektedirler. Bu bulgu TÜøK’in 2010 yÕlÕ Sa÷lÕk AraútÕrmasÕ çalÕúmasÕnÕn %75,6 olan
aile hekimlerinden memnuniyet oranÕ ile uyumludur (TÜøK, 2010: 44). AyrÕca Koçak ve
Tiryaki (2011: 77) tarafÕndan Yalova’da gerçekleútirilen çalÕúmanÕn aile hekimli÷i
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uygulamasÕnÕn katÕlÕmcÕlar tarafÕndan %70 oranÕnda iyi ve çok iyi olarak de÷erlendirildi÷i
bulgusu ile de uyumluluk göstermektedir. Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ Sa÷lÕk østatistikleri YÕllÕ÷Õ
2011 rakamlarÕna göre, 2002 yÕlÕnda 6,076 olan Aile Sa÷lÕ÷Õ Merkezi Muayene Oda
SayÕsÕ, 2011 yÕlÕnda 20,216 olmuútur. Yine aynÕ çalÕúmaya göre, Türkiye’de Aktif ÇalÕúan
Aile Hekimi BaúÕna Düúen Nüfus 3,696 olmuútur (Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ, 2012b: 76-77). Genel
sa÷lÕk sigortasÕndan prim ödeyerek yararlanan katÕlÕmcÕlarÕn Sosyal Güvenlik Kurumu
üyeleri ile aynÕ úartlarda katkÕ payÕ ödeyerek özel sa÷lÕk kurumlarÕndan yararlanabilme
olana÷ÕnÕn getirilmesine karúÕlÕk özel sa÷lÕk kurumlarÕnÕ tercih eden kiúilerin oranÕnÕn çok
düúük olmasÕ, bu kiúilerin düúük gelir gruplarÕnda bulunmalarÕ ve sa÷lÕk hizmetlerini
öncelikli olarak kamu sa÷lÕk kurumlarÕndan almak istemeleri ile açÕklanabilmektedir. Bu
bulgu TuranlÕ ve di÷erleri (2011: 100) tarafÕndan østanbul’da gerçekleútirilen çalÕúmanÕn
sa÷lÕk kurumu tercihini etkileyen en önemli unsurun ücret olarak görüldü÷ü bulgusu ile
uyumludur.

Sa÷lÕk kurumu tercihlerinden sonra, katÕlÕmcÕlara genel olarak sa÷lÕk durumlarÕ sorulmuú
ve katÕlÕmcÕlar genel sa÷lÕk durumlarÕnÕ genelde iyi olarak de÷erlendirmiúlerdir (Tablo
9). Bu bulgu TÜøK’in 2010 yÕlÕ Sa÷lÕk AraútÕrmasÕ sonuçlarÕna göre; Türkiye’de yaúayan
erkeklerin %73,5’i kadÕnlarÕn ise %56,7’si genel sa÷lÕk durumunu çok iyi ya da iyi olarak
belirtmiúlerdir bulgusu ile uyumluluk göstermektedir (TÜøK, 2010: 6). KatÕlÕmcÕlar
sa÷lÕk kurumlarÕnda karúÕlaútÕklarÕ en önemli sorunu uzun bekleme süreleri olarak
belirtmektedirler. 159 kiúi bekleme sürelerinden úikâyet ederken, 162 kiúi hiçbir sorunla
karúÕlaúmadÕ÷ÕnÕ belirtmektedir. Uzun bekleme sürelerini, sÕrasÕyla hastalÕkla ilgili yeterli
bilgi alamama (87 katÕlÕmcÕ), sa÷lÕk personeli ile yaúanan iletiúim sorunlarÕ (85 katÕlÕmcÕ),
sosyal güvence ile ilgili sorunlar (73 katÕlÕmcÕ) ve ücret ve katÕlÕm payÕ ile ilgili sorunlar
(56 katÕlÕmcÕ) izlemektedir. 14 katÕlÕmcÕ ise sa÷lÕk kurumlarÕnda karúÕlaútÕklarÕ en önemli
sorunlarÕ kendi ifadeleri ile úöyle sÕralamaktadÕr:
x

“Gerekli ilgi gösterilmedi”.

x

“Personelin çalÕúma saatlerine özen göstermeyerek hastalarÕ bekletmesi”.

x

“Sosyal güvencesi olmadÕ÷Õ için bakÕlamamak”.

x

“Hastanelerin kapasitelerinin üzerinde hastaya bakmak zorunda olmasÕ”.

x

“Aile hekiminin yerinde bulunamamasÕ”.
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x

“Yo÷un bakÕm ünitelerinde ameliyat sonrasÕnda erkek hastalar ile kadÕn
hastalarÕn aynÕ yere konulmalarÕ”.

KatÕlÕmcÕlar tarafÕndan sa÷lÕk kurumlarÕnda karúÕlaúÕlan di÷er sorunlar olarak belirtilen
yukarÕdaki ifadeler irdelendi÷inde bu sorunlarÕn sa÷lÕk hizmetlerinin sunumundaki
ilgisizlik, özensizlik ve yo÷unluk gibi sorunlardan kaynaklandÕ÷Õ ve çok az sayÕda
katÕlÕmcÕ tarafÕndan dile getirildi÷i görülmektedir. Çelikay (2009: 134)’ a göre, sa÷lÕk
kurumlarÕnda yaúanan yo÷unluk, hizmet sunumunda etkinli÷in ve kalitenin düúmesine,
maliyetlerin ise artmasÕna neden olmaktadÕr. Bununla birlikte sa÷lÕk hizmeti almak
isteyen kiúilerin sa÷lÕk kuruluúlarÕnda uzun süre beklemeleri, sa÷lÕk hizmetlerinden
yararlanma isteklerini azaltan bir durum olarak görülmektedir.
Tablo 9. Hizmet AlÕnan Sa÷lÕk Kurumu ve KatÕlÕmcÕlarÕn Sa÷lÕk DurumlarÕ ile ølgili
Bilgiler
SÕklÕk
(N)
16

Yüzde
(%)
4,1

Biraz hasta olunca

101

26,2

Çok hasta olunca

228

59,1

41

10,6

386

100,0

175

45,2

Aile hekimi

108

27,9

Sa÷lÕk oca÷Õ

80

20,7

Özel hastane

13

3,4

Üniversite hastanesi

11

2,8

387

100,0

40

10,3

øyi

172

44,4

Orta

142

36,7

Kötü

32

8,3

1

0,3

387

100,0

Doktora ya da sa÷lÕk kurumuna hangi Hiç gitmem
sÕklÕkta gitmektesiniz?

Hasta olmasam bile kontrol için
Toplam
En

sÕk

hangi

gitmektesiniz?

sa÷lÕk

kurumuna Devlet hastanesi

Toplam
Genel olarak sa÷lÕk durumunuzu nasÕl Çok iyi
tanÕmlarsÕnÕz?

Çok kötü
Toplam
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Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn uygulanmaya baúladÕ÷Õ yÕl olan 2003 yÕlÕndan itibaren
katÕlÕmcÕlarÕn hizmet aldÕklarÕ sa÷lÕk kurumlarÕnda yaúanan en önemli olumlu de÷iúiklerin
sorgulandÕ÷Õ soruda katÕlÕmcÕlar en olumlu de÷iúiklik olarak temizlik koúullarÕnÕ
belirtmektedirler. 306 katÕlÕmcÕ temizlik koúullarÕnda en önemli olumlu de÷iúikli÷in
yaúandÕ÷ÕnÕ belirtirken bunu benzer úekilde kurumlarÕn fiziki koúullarÕnda yaúanan
olumlu de÷iúikliklerin (300 katÕlÕmcÕ) izledi÷i görülmektedir. SÕrasÕyla hizmetin kalitesi
(297 katÕlÕmcÕ), personelin davranÕúÕ (250 katÕlÕmcÕ) ve bürokratik iúlemler (214
katÕlÕmcÕ) gelmektedir. KatÕlÕmcÕlarÕn 2003 yÕlÕndan itibaren özellikle sa÷lÕk kurumlarÕnÕn
hizmet sunumu anlayÕúlarÕnda yaúanan de÷iúimi olumlu karúÕladÕklarÕ söylenebilir. Buna
karúÕn 25 katÕlÕmcÕ 2003 yÕlÕndan bu yana sa÷lÕk kurumlarÕnda hiçbir olumlu de÷iúiklik
algÕlamadÕklarÕnÕ belirtmektedirler. 15 katÕlÕmcÕ ise aúa÷Õda kendi ifadeleri ile verilen
çeúitli konularda olumlu de÷iúiklikler oldu÷unu düúünmektedir:
x

“Bekleme sürelerinin kÕsalmasÕ”.

x

“Herkesin özel hastanelerden sa÷lÕk hizmeti alabilmesi”.

x

“ønsana de÷er veriliyor”.

x

“Doktorlar çok iyi ilgileniyorlar”.

x

“Telefon ile randevu, nüfus cüzdanÕ ile müracaat”.

x

“Hizmete daha kolay ulaúÕlabiliyor”.

x

“Muayenehanelerin kalkmasÕ”.

x

“Her úey çok iyi oldu”.

KatÕlÕmcÕlar tarafÕndan sa÷lÕk kurumlarÕnda yaúanan di÷er olumlu de÷iúiklikler olarak
belirtilen yukarÕdaki ifadeler incelendi÷inde bunlarÕn bekleme sürelerinin kÕsalmasÕ, tüm
kesimlerin özel hastanelerden sa÷lÕk hizmeti alabilmesi, doktorlarÕn hastalarÕ ile daha
fazla ilgilenmesi ve sa÷lÕk hizmetlerine eriúimin kolaylaúmasÕ úeklindeki olumlu
geliúmeler oldu÷u görülmektedir.
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4.7.3.4. Tedavi hizmetleri ile ilgili de÷erlendirmeler

Bu baúlÕk altÕnda Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn getirdi÷i yeni uygulamalarÕn sa÷lÕk
hizmeti yararlanÕcÕlarÕna nasÕl yansÕdÕ÷Õ ele alÕnacaktÕr. Bu bölümde ayakta tedavi
hizmetleri, yatarak tedavi hizmetleri, laboratuvar hizmetlerinin özel sektör tarafÕndan
verilmesi, acil servis hizmetleri ve doktor seçimi gibi hizmetlerin katÕlÕmcÕlar tarafÕndan
de÷erlendirilmesi istenmiútir. Tablo 10’da görüldü÷ü gibi katÕlÕmcÕlarÕn %86’sÕ 2003
yÕlÕndan itibaren herhangi bir sa÷lÕk kurumundan poliklinik ve muayene gibi ayakta
tedavi hizmetlerinden yararlandÕ÷ÕnÕ ve %91’i bu hizmetlerden memnun oldu÷unu
belirtmektedir. KatÕlÕmcÕlarÕn %42’si 2003 yÕlÕndan itibaren herhangi bir sa÷lÕk
kurumunda yatarak tedavi oldu÷unu ve %87’si bu hizmetlerden memnun oldu÷unu
belirtmektedir. Yatarak tedavi hizmeti alan katÕlÕmcÕlarÕn sadece %18’i bu hizmet için ek
ücret ödedi÷ini belirtmektedir. KatÕlÕmcÕlarÕn %31’i 2003 yÕlÕndan sonra sa÷lÕk sorunlarÕ
sebebiyle ameliyat geçirmiú ve bu katÕlÕmcÕlarÕn %16’sÕndan bÕçak parasÕ adÕ altÕnda
ödeme talep edildi÷i görülmektedir (Tablo 10). Bu katÕlÕmcÕlar nasÕl bÕçak parasÕ
istendi÷ine dair úu úekilde açÕklamalar yapmaktadÕrlar:
x

“Özel hastanede bu ödemenin muhasebeye yapÕlmasÕ istendi”.

x

“Doktor daha iyi ilgilensin diye verdik”.

x

“Doktor tarafÕndan muayenehanesine getirilmesi istendi”.

x

“Hastanenin kadÕn do÷um bölümünde istendi ancak ödeme yapÕlmadÕ”.

x

“Hastanede doktor tarafÕndan 250 TL istendi ve verildi”.

x

“Muayenehanede 300 TL istendi, 150 TL verildi”.

Bu bulgulara dayanarak, yatarak tedavi ücretlerinin ve bÕçak parasÕ adÕ altÕnda alÕnan
ödemelerin oldukça düúük düzeyde kaldÕ÷Õ söylenebilir. Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ ile
eski sa÷lÕk sistemindeki sorunlarÕn asgari düzeye indirildi÷i görülmektedir. KatÕlÕmcÕlarÕn
büyük

ço÷unlu÷u

ihtiyaç

duyduklarÕ

sa÷lÕk

hizmetlerine

ücret

ödemeksizin

ulaúabilmektedir. Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’ndan önceki sistemde ameliyat olabilmek
için ameliyatÕ gerçekleútirecek olan doktora bÕçak parasÕ adÕ altÕnda bir ödemenin
yapÕlmasÕ bir gereklilik haline gelmiú iken Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn uygulanmaya
baúlanmasÕ ile katÕlÕmcÕlarÕn sadece %16’sÕnÕn kendilerinden bÕçak parasÕ adÕ altÕnda bir
ödemenin talep edildi÷ini ifade etmesi bu gereklili÷in ortadan kalkmaya baúladÕ÷ÕnÕ
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göstermektedir. Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ ile getirilen sistem tüm vatandaúlara asgari
bir sa÷lÕk güvencesi sa÷lamayÕ hedeflemekte, bÕçak parasÕ ve zorunlu ba÷Õú adÕ altÕnda
yapÕlan enformel ödemeleri katkÕ payÕ ve prim adÕ altÕnda formel ödemeler haline
getirmeye çalÕúmakta, farklÕ sigorta kurumlarÕnÕn vatandaúlar arasÕnda yarattÕ÷Õ hiyerarúik
iliúkiyi kaldÕrmayÕ amaçlamakta ve herkesi asgari bir eúitlik sisteminde bir araya
getirmeyi hedeflemektedir. Bu nedenle bu program toplumun alt gelir gruplarÕnda yer
alan kesimlerinden büyük destek görmektedir (Elbek ve Adaú, 2009: 42-43).
Benzer úekilde Üstünda÷ ve Yoltar (2011: 72) tarafÕndan gerçekleútirilen Sa÷lÕkta
Dönüúüm ProgramÕ’ndan önceki sistemin yol açtÕ÷Õ sorunlarÕnda yer aldÕ÷Õ çalÕúmanÕn
bulgularÕna göre, katÕlÕmcÕlarÕn birço÷u devlet hastanelerinde çalÕúan doktorlarÕn hastalarÕ
özel muayenehanelerine yönlendirdiklerini ve ancak buralara gittiklerinde ödedikleri
ücret karúÕlÕ÷Õnda kapsamlÕ bir hizmet alabildiklerini belirtmiúlerdir. AyrÕca katÕlÕmcÕlar,
ameliyat olmalarÕ durumunda doktorlara bÕçak parasÕ olarak adlandÕrÕlan bir ücret ödemek
zorunda bÕrakÕldÕklarÕnÕ ifade etmektedirler. BunlarÕn dÕúÕnda, ameliyatlar sÕrasÕnda
ameliyat malzemelerinin hasta yakÕnlarÕna aldÕrÕlmasÕ, devlet hastanelerinde yataklÕ
tedavinin gerektirdi÷i bakÕm hizmetlerinden yararlanabilmek için hastabakÕcÕlara bahúiú
verilmesi, muayene sÕrasÕ için hastane görevlilerinin para talep etmesi gibi sorunlar dile
getirilmektedir.

Prime dayalÕ bir sa÷lÕk sistemi olmasÕ, katkÕ ve katÕlÕm paylarÕ gibi mali yükleri ortadan
kaldÕrmamasÕ açÕlarÕndan eleútirilebilecek olan Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ, hastanelerin
birleútirilmesiyle önceden ma÷dur olan geniú bir kesimin sa÷lÕk hizmetlerinden daha
kolay yararlanmasÕnÕ sa÷lamakta, isteyenin istedi÷i sa÷lÕk kurumunda tedavi görmesine
izin vermekte ve bu durumda en çok Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ öncesinde istedi÷i
sa÷lÕk kurumundan hizmet alamayanlarÕ memnun etmektedir (ùavran, 2010: 313).

Tablo 10’da belirtildi÷i gibi katÕlÕmcÕlarÕn %32’si ücretsiz hale getirilen 112 ambulans
hizmeti ve acil servis hizmetlerinden yararlandÕ÷ÕnÕ ve bu katÕlÕmcÕlarÕn ço÷unlu÷u (%85)
bu hizmetten memnun kaldÕ÷ÕnÕ belirtmektedir. 112 ambulans hizmeti ve acil servis
hizmetlerinden memnuniyet oranÕnÕn yüksek çÕkmasÕnda köylerde de 112 ambulans
hizmeti sunulmaya baúlanmasÕnÕn ve 112 acil yardÕm istasyonu sayÕsÕnÕn arttÕrÕlmasÕnÕn
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etkisi bulunmaktadÕr. Bu geliúmelerin sonucunda Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ’nÕn Sa÷lÕk
østatistikleri YÕllÕ÷Õ 2011 çalÕúmasÕna göre 112 acil yardÕm istasyonu baúÕna düúen vaka
sayÕsÕ 2002 yÕlÕnda 796 iken, 2011 yÕlÕnda 1568 olmuútur. Yine aynÕ çalÕúmaya göre 112
acil yardÕm ambulansÕ baúÕna düúen toplam vaka sayÕsÕ 2002 yÕlÕnda 620 iken, 2011
yÕlÕnda 969 olmuútur. 112 acil yardÕm istasyonu baúÕna düúen nüfus 2002 yÕlÕnda 137,231
iken, 2011 yÕlÕnda 43,698’e düúmüútür. 112 acil yardÕm ambulansÕ baúÕna düúen nüfus
2002 yÕlÕnda 106,809 iken, 2011 yÕlÕnda 27,015’e düúmüútür. 112 acil sa÷lÕk hizmetleri
2012 yÕlÕnda toplam 3.230.371 hastaya hizmet vermiútir (Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ, 2012a: 89-90;
Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ, 2012b: 110-111). Bu bölümde ayrÕca katÕlÕmcÕlarÕn, Sa÷lÕkta Dönüúüm
ProgramÕ ile birlikte uygulanmaya baúlayan doktor seçme hakkÕndan yararlanÕp
yararlanmadÕklarÕ belirlenmeye çalÕúÕlmÕútÕr. Tablo 10’da görüldü÷ü gibi katÕlÕmcÕlarÕn
geneli (%84) doktorunu kendi seçebildi÷ini belirtmektedir. Yani katÕlÕmcÕlarÕn bu
uygulama hakkÕnda bilgi sahibi olduklarÕ ve doktor seçme hakkÕnÕn sa÷lÕk kurumlarÕnda
uygulandÕ÷Õ anlaúÕlmaktadÕr. KatÕlÕmcÕlar özellikle Merkezi Hastane Randevu Sistemi
(MHRS) üzerinden istedikleri doktoru seçerek muayene olabildiklerini ifade etmekte,
ayrÕca uygulamanÕn baúladÕ÷Õ ilk dönemlerde devlet hastanelerinde doktor seçme hakkÕna
iliúkin duyurularÕn bulunmasÕ bu uygulamanÕn bilinirli÷ini arttÕrmÕútÕr. MHRS’nin
hedefleri; hastanelerde daha iyi bir kaynak planlamasÕ yapÕlarak hasta memnuniyetinin
arttÕrÕlmasÕ, hastanelerde kuyruklarÕn azaltÕlmasÕ, hastanelerde kaynak kullanÕmÕnÕn ve
da÷ÕtÕmÕnÕn ölçülmesi yöntemiyle sa÷lÕk hizmetleri sunumunun, verim ve kalitesinin
arttÕrÕlmasÕ olarak ifade edilmektedir (Akda÷, 2010: 125-126). Ancak katÕlÕmcÕlarÕn
devlet hastanelerindeki kan tahlili ve MR gibi laboratuvar hizmetlerinin özel sektör
tarafÕndan verilmesi hakkÕnda kafalarÕnÕn karÕúÕk oldu÷u söylenebilir. KatÕlÕmcÕlarÕn
%40’Õ bu uygulamayÕ olumlu karúÕlarken, %28’inin bu konuda bir fikri yoktur.
KatÕlÕmcÕlarÕn %25’i ise bu uygulamanÕn olumsuz oldu÷unu düúünmektedir (Tablo 10).
Bu konuda fikri bulunmayanlarÕn ve uygulamanÕn olumsuz oldu÷unu düúünenlerin
oranÕnÕn yüksek olmasÕ, kiúilerin bu hizmetler için baúka bir kuruma gönderileceklerini
düúünmeleri ve özel sektörden hizmet almalarÕ durumunda ücret ödemeleri gerekece÷ine
inanmalarÕndan kaynaklanmaktadÕr. AyrÕca tahlil ve MR gibi hizmetlerin gittikleri sa÷lÕk
kurumu tarafÕndan verilmesinin daha iyi oldu÷unu, farklÕ kurumlara gitmenin süreci
zorlaútÕrdÕ÷ÕnÕ belirten katÕlÕmcÕlar da bulunmaktadÕr.
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Tablo 10. Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn KatÕlÕmcÕlara YansÕmalarÕ
SÕklÕk
(N)
333

Yüzde
(%)
86,0

54

14,0

387

100,0

302

90,4

25

7,5

7

2,1

334

100,0

2003 yÕlÕndan itibaren herhangi bir sa÷lÕk kurumunda Evet

161

41,7

yatarak tedavi oldunuz mu?

HayÕr

225

58,3

Toplam

386

100,0

138

86,3

20

12,5

2

1,3

160

100,0

Evet

28

18,1

HayÕr

127

81,9

Toplam

155

100,0

Evet

121

31,3

HayÕr

265

68,7

Toplam

386

100,0

19

15,6

HayÕr

103

84,4

Toplam

122

100,0

Ücretsiz hale getirilen 112 ambulans hizmeti ve acil servis Evet

123

31,8

hizmetleri gibi acil sa÷lÕk hizmetlerinden yararlandÕnÕz mÕ? HayÕr

264

68,2

387

100,0

2003 yÕlÕndan itibaren herhangi bir sa÷lÕk kurumundan Evet
poliklinik ve muayene gibi ayakta tedavi hizmeti aldÕnÕz HayÕr
mÕ?
Hastanelerde

Toplam
sunulan

ayakta

tedavi

hizmetlerinden Evet

memnun musunuz?

HayÕr
Fikrim yok
Toplam

Hastanelerde sunulan yatarak tedavi hizmetlerinden Evet
memnun musunuz?

HayÕr
Fikrim yok
Toplam

Yatarak tedavi sÕrasÕnda ek bir ücret ödemeniz gerekti mi?

2003 yÕlÕndan itibaren hiç ameliyat geçirdiniz mi?

AmeliyatÕnÕz için sizden bÕçak parasÕ adÕ altÕnda bir ödeme Evet
yapmanÕz istendi mi?

Toplam
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SÕklÕk
(N)
107

Yüzde
(%)
84,9

14

11,1

5

4

126

100,0

321

83,4

64

16,6

385

100,0

32

8,3

hizmetlerinin özel sektör tarafÕndan verilmesi hakkÕnda ne øyi

154

39,8

düúünüyorsunuz?

108

27,9

øyi de÷il

66

17,1

Hiç iyi de÷il

27

7

387

100,0

113

29,6

237

62,0

22

5,8

øyi de÷il

9

2,4

Hiç iyi de÷il

1

0,3

382

100,0

Ücretsiz hale getirilen acil sa÷lÕk hizmetlerinden memnun Evet
kaldÕnÕz mÕ?

HayÕr
Fikrim yok
Toplam

Baúvurdu÷unuz sa÷lÕk kuruluúunda doktorunuzu kendiniz Evet
seçebildiniz mi?

HayÕr
Toplam

Devlet hastanelerindeki kan tahlili ve MR gibi laboratuvar Çok iyi

Fikrim yok

Toplam
Sa÷lÕk

hizmetlerinde

yaúanan

dönüúümü

nasÕl Çok iyi
øyi

de÷erlendirmektesiniz?

Fikrim yok

Toplam

Son

olarak,

katÕlÕmcÕlarÕn

sa÷lÕk

hizmetlerinde

yaúanan

dönüúümü

nasÕl

de÷erlendirdikleri belirlenmeye çalÕúÕlmÕútÕr. Buna göre katÕlÕmcÕlar sa÷lÕk hizmetlerinde
yaúanan dönüúümü genel olarak olumlu de÷erlendirmektedirler. Tablo 10’da görüldü÷ü
gibi katÕlÕmcÕlarÕn ço÷unlu÷u (%62) sa÷lÕk hizmetlerinde yaúanan dönüúümü iyi olarak
de÷erlendirmekte, yaklaúÕk %30’u ise bu dönüúümün çok iyi oldu÷unu belirtmektedir.
Buna karúÕn katÕlÕmcÕlarÕn sadece %2,7’si bu dönüúümü olumsuz olarak algÕlamaktadÕr.
Fikri olmayanlar ise azÕnlÕkta kalmaktadÕr. Bu bulgular Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ’nÕn “2003
yÕlÕnda %39 olan sa÷lÕk hizmetlerinden memnuniyet oranÕ, 2011 yÕlÕnda %76’ya
ulaúmÕútÕr” verisini de do÷rulamaktadÕr (Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ, 2012b: 113). AyrÕca Koçak ve
Tiryaki (2011: 78) tarafÕndan yapÕlan çalÕúmada sa÷lÕk hizmetlerindeki de÷iúikliklerinin
her birini katÕlÕmcÕlarÕn de÷erlendirmesi istendi÷inde ortalama %70 oranÕ ile
katÕlÕmcÕlarÕn de÷iúikliklerden memnun oldu÷u bulgusunu da desteklemektedir. Çelikay
ve Gümüú (2011: 82-83) tarafÕndan Eskiúehir’de gerçekleútirilen çalÕúmanÕn sonuçlarÕna
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göre katÕlÕmcÕlar sa÷lÕk sisteminde yaúanan dönüúümü olumlu ancak yetersiz
bulmaktadÕrlar. Ancak TuranlÕ ve di÷erleri (2011: 103-104) tarafÕndan østanbul’da
yapÕlan çalÕúmada 1199 katÕlÕmcÕya “genel olarak hükümetin uyguladÕ÷Õ sa÷lÕkta
dönüúüm projesini nasÕl de÷erlendiriyorsunuz?” sorusu yöneltilmiú ve bu soruya
katÕlÕmcÕlarÕn %37’si olumlu yaklaúÕrken, %37,70’i olumsuz yaklaúmÕútÕr. KatÕlÕmcÕlarÕn
%25,30’u ise fikri olmadÕ÷ÕnÕ belirtmiútir. Bu çalÕúmaya göre; araútÕrma bulgularÕ ve
yapÕlan di÷er çalÕúmalarÕn bulgularÕnÕn aksine Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕ olumsuz
olarak de÷erlendirenlerin oranÕnÕn, olumlu olarak de÷erlendirenlerin oranÕndan fazla
olmasÕ bu araútÕrmanÕn örnekleminin Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamÕnda bulunan
kiúilerden kamu hastaneleri ile Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ ile anlaúmasÕ bulunan özel hastanelerden
hizmet alanlardan seçilmiú olmasÕnÕn etkisi bulunmaktadÕr. AraútÕrma bulgularÕna göre
Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn getirdi÷i yeni uygulamalarÕn sa÷lÕk hizmetleri
yararlanÕcÕlarÕ tarafÕndan olumlu karúÕlandÕ÷Õ, bu uygulama öncesi yaúanan olumsuz
deneyimlerin ise azaldÕ÷ÕnÕn belirtildi÷i görülmektedir. Aile hekimli÷i sistemi, hasta
haklarÕ birimi, hastanelerin birleúmesi, tüm vatandaúlarÕn eczanelerden ilaçlarÕnÕ
alabilmeleri, devlet hastanelerine randevu alÕnarak gidilmesi, ücretsiz hale getirilen acil
sa÷lÕk hizmetleri gibi uygulamalar bu olumlu geliúmelerden bazÕlarÕdÕr.

Anket kapsamÕnda katÕlÕmcÕlara eklemek istedikleri görüúler sorulmuú, 56 katÕlÕmcÕ
yorum yapmÕútÕr. KatÕlÕmcÕlarÕn bildirdikleri görüúler olumlu görüúler, olumsuz görüúler
ve di÷er görüúler úeklinde gruplandÕrÕlabilir:
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Tablo 11. Olumlu Görüúler
x

“TamamÕndan çok memnunuz”.

x

“Sa÷lÕk hizmetleri çok güzel oldu”.

x

“Sa÷lÕk reformu çok iyi oldu”.

x

“ùikâyeti yok”.

x

“øyi olarak görülüyor”.

x

“Daha iyi oldu”.

x

“Genel olarak olumlu”.

x

“Geliúmeler iyi oldu”.

x

“Sa÷lÕk hizmetlerinden daha rahat bir úekilde yararlanÕlÕyor”.

x

“Hiçbir sorun yok”.

x

“Memnunuz. ølaçlarÕn eczanelerden alÕnmasÕ iyi oldu. Emekli oldu÷umuz için katÕlÕm
payÕnÕn ne kadar kesildi÷ini ö÷renemiyoruz (maaú bordrosu olmadÕ÷Õ için)”.

x

“Ö÷renciler açÕsÕndan iyi buluyoruz”.

x

“Eskisine göre çok iyi oldu”.

x

“2012 yÕlÕnda TÕp Fakültesinde aldÕ÷Õ yatarak tedavi hizmetinden çok memnun kaldÕ”
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Tablo 12. Olumsuz Görüúler
x

“Diú hastanesinin uzaklaúmasÕ”.

x

“ÇalÕúan personel daha anlayÕúlÕ olabilir”.

x

“Eczanelerde doktorun yazdÕ÷Õ ilacÕn verilmiyor olmasÕ”.

x

“Özel hastanelerde ücret alÕnmamasÕ daha iyi olur”.

x

“Özel hastanelerde ücretlerin yüksek olmasÕ gelir az olunca sorun oluyor”.

x

“Genel olarak memnuniyetsizlik var”.

x

“Hastanelerin birleúmesi mantÕklÕ de÷il”.

x

“Devlet hastanelerinin daha fazla denetlenmesi gerekiyor”.

x

“Sa÷lÕk oca÷Õnda malzeme bulunamamasÕ nedeniyle kan tahlili yaptÕrÕlamadÕ.

x

“øletiúim sorunlarÕ halen devam ediyor”.

x

“Genel sa÷lÕk sigortasÕ ile ilgili bildirim yapÕlmasÕ gerekiyor. BaúvurmamÕz
gerekti÷inden haberimiz olmadÕ”.

x

“Uygulamadan kaynaklanan ve bilgisayar sisteminden kaynaklÕ sorunlar yaúanmakta”.

x

“Emekli maaúÕndan kesilen katÕlÕm ve katkÕ paylarÕ çok zorluyor”.

x

“Genel sa÷lÕk sigortasÕ primi ödemeyenlerin özel hastanelerden yararlanamamasÕ”.

x

“Muayene ücreti ve ilaç katkÕ payÕ olmamalÕ”.

x

“Primlerin daha düúük olmasÕ gerekir, zorlanÕyoruz”.

x

“Gelir tespiti yapÕlÕrken ö÷rencilerden çalÕúÕyormuú gibi gelir beyanÕ istenmesi olumsuz
bir uygulamadÕr”.

x

“Sistem yerine oturmadÕ÷Õ için bu durumdan çok sayÕda kiúi ma÷dur olmaktadÕr. ønsanlar
gelirlerini saklama yoluna gidiyor”.

x

“Part-time çalÕúan ö÷rencilerden prim alÕnmamasÕ gerekir”.

x

“Prim ödemeksizin sa÷lÕk hizmetlerinden yararlanan kiúilerden tedavi ücreti alÕnmamasÕ
gerekir”.

x

“KatkÕ paylarÕ düúürülebilir. ølaç ambalaj miktarlarÕ azaltÕlabilir”.
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Tablo 13. Di÷er Görüúler
x

“SigortasÕ yok”.

x

“Engelli çocuklar ile normal çocuklarÕ bir tutmalarÕnÕ istiyorum”.

x

“ùikâyetler daha ileri yaúlarda belli olacak”.

x

“Genel sa÷lÕk sigortasÕ ile birlikte daha iyi hizmet alabilmek bekleniyor”.

x

“Bu ilacÕ kullanmasÕ gerekli oldu÷una dair raporu olmasÕna ra÷men uzun süre kullanÕlan
ilaçlardan ücret alÕnmasÕ. Önceden raporlu ilaçlardan ücret alÕnmÕyordu”.

x

“Devlet hastanelerinde hastanÕn daha uzun süre kalmÕú gibi gösterilerek usulsüz gelir elde
edilmesi”.

x

“Randevu zamanÕnda muayene olunabilmeli. Tahlil gibi hizmetlerin aynÕ yerde verilmesi
daha iyi olur. FarklÕ kurumlara gitmek süreci zorlaútÕrÕyor. (Röntgen, tahlil aynÕ yerde
yapÕlmalÕ)”.

x

“Hizmetlerin yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ ve arttÕrÕlmasÕ daha iyi olur. Eskiye göre daha iyi ama
eksiklikler de var”.

4.7.4. Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn etkinli÷i ile demografik bilgilerin
karúÕlaútÕrÕlmasÕ

Bu bölümde katÕlÕmcÕlarÕn Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn etkinli÷ine yönelik
de÷erlendirmelerinin bütünü ile katÕlÕmcÕ demografik özellikleri arasÕndaki iliúkiler
incelenmiútir. YapÕlan tek yönlü varyans analizine göre katÕlÕmcÕlarÕn cinsiyetleri, aylÕk
hane geliri ve aylÕk hane gideri açÕsÕndan Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn etkinli÷ini
de÷erlendirmeleri arasÕnda anlamlÕ bir farklÕlÕk bulunmamaktadÕr.

YapÕlan tek yönlü varyans analizine göre katÕlÕmcÕlarÕn yaú gruplarÕ bakÕmÕndan Sa÷lÕkta
Dönüúüm ProgramÕ’nÕn etkinli÷ini de÷erlendirmeleri arasÕnda anlamlÕ bir farklÕlÕk oldu÷u
bulunmuútur. Tablo 14’de görüldü÷ü gibi farklÕlÕ÷Õn hangi yaú gruplarÕndan
kaynaklandÕ÷Õ incelenirse, 40 ve üstü yaú grubunda yer alan katÕlÕmcÕlarÕn ( x = 3,9)
Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn etkinli÷i hakkÕnda 18-25 ( x = 3,6) ile 26-39 ( x = 3,7)
yaú gruplarÕ arasÕndaki katÕlÕmcÕlardan daha olumlu görüú bildirdikleri görülmektedir. Bu
yaú grubundaki katÕlÕmcÕlar Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’ndan önceki dönemdeki
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olumsuzluklarÕ daha uzun süre yaúamÕú olduklarÕ için Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn
etkinli÷i hakkÕnda daha olumlu görüú bildirmektedirler (Koçak ve Tiryaki, 2011: 59-60).
18-25 yaú grubundaki katÕlÕmcÕlarÕn Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn etkinli÷i hakkÕndaki
de÷erlendirmelerinin di÷er yaú gruplarÕna göre daha olumsuz olmasÕnÕn sebebi bu
kiúilerin Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’ndan önceki uygulamalar hakkÕnda bilgi sahibi
olmamalarÕndan kaynaklanmaktadÕr. Bu nedenle bu yaú grubundaki katÕlÕmcÕlar geçmiú
uygulamalar ile úu anki uygulamalarÕ karúÕlaútÕrabilecek bilgi düzeyinden yoksun
bulunmakta ve sa÷lÕk hizmetlerinden beklentileri daha yüksek olmaktadÕr (Tablo 14).

Tablo 14. Yaú GruplarÕ AçÕsÕndan Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn Etkinli÷i
VaryansÕn
Kayna÷Õ
GruplararasÕ
Gruplariçi
Toplam

Kareler
ToplamÕ

sd

Kareler
OrtalamasÕ

6,921

2

3,461

97,050

384

0,253

103,971

386

F

13,692

p

0,000

*p< 0.05

Do÷um yerleri açÕsÕndan ise katÕlÕmcÕlarÕn Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn etkinli÷ini
de÷erlendirmeleri arasÕnda anlamlÕ bir farklÕlÕk oldu÷u bulunmuútur. Sa÷lÕkta Dönüúüm
ProgramÕ’nÕn etkinli÷i hakkÕnda Eskiúehir do÷umlu katÕlÕmcÕlarÕn ( x = 3,8) ve komúu
illerde do÷an katÕlÕmcÕlarÕn ( x = 3,9), di÷er illerdeki katÕlÕmcÕlardan ( x = 3,5), daha
olumlu görüú bildirdikleri Tablo 15’de görülmektedir. Eskiúehir ve komúu illerde do÷an
katÕlÕmcÕlarÕn Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn etkinli÷i hakkÕnda di÷er illerde do÷an
katÕlÕmcÕlardan daha olumlu görüú bildirmeleri aile hekimli÷i sistemi, doktor seçme
hakkÕ, hasta haklarÕ ve MHRS gibi Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn temel
uygulamalarÕndan bazÕlarÕnÕn Eskiúehir ve komúu illerde, Türkiye genelinden daha önce
ve daha etkin bir úekilde uygulamaya konulmasÕndan kaynaklanmaktadÕr (Çelikay ve
Gümüú, 2011: 62).
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Tablo 15. Do÷um Yerlerine Göre Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn Etkinli÷i
VaryansÕn
Kayna÷Õ
GruplararasÕ
Gruplariçi
Toplam

Kareler
ToplamÕ

sd

Kareler
OrtalamasÕ

3,682

2

1,841

99,940

383

0,261

103,622

385

F

p

7,055

0,001

*p< 0.05

Eskiúehir’de ikamet süreleri açÕsÕndan da katÕlÕmcÕlar arasÕnda Sa÷lÕkta Dönüúüm
ProgramÕ’nÕn etkinli÷ine yönelik de÷erlendirmeleri bakÕmÕndan anlamlÕ farklÕlÕklar
bulunmaktadÕr. Buna göre, 5 yÕldan az süredir Eskiúehir’de ikamet eden katÕlÕmcÕlar ( x
= 3,5), 11-20 yÕl arasÕnda burada ikamet edenlere ( x = 3,8) ve 20 yÕldan fazla süredir
burada ikamete edenlere ( x = 3,9) göre Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn etkinli÷i
hakkÕnda daha olumsuz düúünmektedirler. Benzer úekilde, 5-10 yÕl arasÕnda Eskiúehir’de
ikamet edenler de ( x = 3,4) 11-20 yÕl arasÕnda ikamet edenlerden ( x = 3,8) ve 20 yÕldan
fazla süredir ikamet edenlerden ( x = 3,9) daha olumsuz görüúlere sahiptirler. Tablo
16’da görüldü÷ü gibi Eskiúehir’de ikamet süresi arttÕkça Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn
etkinli÷i hakkÕnda daha olumlu düúünülmektedir.
Tablo 16. økamet Süreleri BakÕmÕndan Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn Etkinli÷i
VaryansÕn
Kayna÷Õ

Kareler
ToplamÕ

sd

Kareler
OrtalamasÕ

GruplararasÕ

11,093

3

3,698

Gruplariçi

92,431

381

0,243

103,524

384

Toplam

F

15,242

p

0,000

*p< 0.05

Tablo 17’ye göre katÕlÕmcÕlarÕn medeni durumlarÕ açÕsÕndan da Sa÷lÕkta Dönüúüm
ProgramÕ’nÕn etkinli÷ini de÷erlendirmelerinde anlamlÕ farklÕlÕklar oldu÷u görülmektedir.
Sonuçlara göre evli katÕlÕmcÕlar ( x = 3,8) Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn etkinli÷ini
bekârlara göre ( x = 3,6) daha olumlu de÷erlendirmektedir. Evli katÕlÕmcÕlarÕn eúleri ve
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çocuklarÕ içinde sa÷lÕk hizmetlerine ihtiyaç duymalarÕ sebebiyle sa÷lÕk kurumlarÕna daha
fazla baúvurma e÷iliminde olduklarÕ bilinmektedir. Evli katÕlÕmcÕlarÕn Sa÷lÕkta Dönüúüm
ProgramÕ’nÕn etkinli÷ini bekârlara göre daha olumlu de÷erlendirmeleri bu açÕdan ayrÕ bir
önem taúÕmaktadÕr. AraútÕrmanÕn verilerinin toplanmasÕ sürecinde evli ve çocu÷u olan
katÕlÕmcÕlarÕn sa÷lÕk hizmetlerinden bekârlara göre daha fazla yararlandÕklarÕ ve Sa÷lÕkta
Dönüúüm ProgramÕ’nÕn etkinli÷i hakkÕnda olumlu de÷erlendirmelerde bulunduklarÕ
gözlemlenmiútir.

Tablo 17. KatÕlÕmcÕlarÕn Medeni DurumlarÕ BakÕmÕndan Sa÷lÕkta Dönüúüm
ProgramÕ’nÕn Etkinli÷i
VaryansÕn
Kayna÷Õ
GruplararasÕ
Gruplariçi
Toplam

Kareler
ToplamÕ

sd

Kareler
OrtalamasÕ

5,124

3

1,708

98,848

383

0,258

103,971

386

F

p

6,617

0,000

*p< 0.05

Tablo 18’de görüldü÷ü gibi yapÕlan tek yönlü varyans analizi sonuçlarÕna göre
katÕlÕmcÕlarÕn ö÷renim durumlarÕ açÕsÕndan da Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn
etkinli÷ini de÷erlendirmeleri arasÕnda anlamlÕ farklÕlÕklar bulunmaktadÕr. Bu farklÕlÕklar
ilkokul ve öncesi e÷itim almÕú olanlarÕn ( x =3,8), Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn
etkinli÷i konusunda ortaokul ve lise mezunlarÕndan ( x = 3,6) ve ön lisans ve üzeri bir
e÷itim almÕú olanlardan ( x =3,5) daha olumlu düúünmelerinden kaynaklanmaktadÕr.
E÷itim düzeyi düúük olan katÕlÕmcÕlar Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn etkinli÷ini daha
olumlu de÷erlendirmektedirler. Bu durumun nedeninin, e÷itim düzeyi düúük olan
kiúilerin sa÷lÕk hizmetlerinden beklentilerinin de düúük olmasÕndan kaynaklandÕ÷Õ
düúünülmektedir. Bu bulgu Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ Birinci Basamak Sa÷lÕk Hizmetlerinde
Hasta Memnuniyeti 2011 yÕlÕ araútÕrmasÕnÕn “e÷itim düzeyi arttÕkça sa÷lÕk hizmetlerinden
duyulan memnuniyet azalmaktadÕr” bulgusuyla da uyumludur (Akda÷, 2011b: 304).
E÷itim düzeyi yüksek olan kiúilerin sa÷lÕk hizmetlerinden beklentileri daha fazla
olmaktadÕr. Bu nedenle de memnuniyet düzeyleri e÷itim düzeyi daha düúük olan gruplara
göre daha olumsuz olmaktadÕr. AyrÕca Çelikay ve Gümüú (2011: 67-69) tarafÕndan
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Eskiúehir’de gerçekleútirilen çalÕúmanÕn “ilkokul mezunlarÕnÕn sa÷lÕk sisteminde yapÕlan
düzenlemeler ile kalite bakÕmÕndan daha nitelikli bir hizmet sunumu sa÷landÕ÷Õ görüúüne,
yüksekokul ve üniversite mezunlarÕna göre daha olumlu yaklaúmaktadÕrlar” bulgusuyla
da uyumludur.

Tablo 18. KatÕlÕmcÕlarÕn E÷itim DurumlarÕ BakÕmÕndan Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn
Etkinli÷i
VaryansÕn
Kayna÷Õ
GruplararasÕ
Gruplariçi
Toplam

Kareler
ToplamÕ

sd

Kareler
OrtalamasÕ

6,218

2

3,109

97,754

384

0,255

103,971

386

F

12,212

p

0,000

*p< 0.05

Bu tez kapsamÕnda iúsiz, ö÷renci, emekli, ev hanÕmÕ, ücretli çalÕúma, serbest meslek ve
kayÕt dÕúÕ olmak üzere 7 grupta incelenen meslekler açÕsÕndan katÕlÕmcÕlarÕn Sa÷lÕkta
Dönüúüm ProgramÕ’nÕn etkinli÷ini de÷erlendirmeleri açÕsÕndan anlamlÕ farklÕlÕklar
oldu÷u Tablo 19’da görülmektedir. Buna göre emekliler ( x = 3,9) ve ev hanÕmlarÕ ( x
= 3,8), ö÷rencilere ( x = 3,5) göre Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn etkinli÷ini daha
olumlu de÷erlendirmektedir. Emekliler ve ev hanÕmlarÕnÕn sa÷lÕk hizmetlerinden
ö÷rencilere göre daha fazla yararlandÕklarÕ düúünüldü÷ünde, bu bulgu sa÷lÕk hizmetlerini
daha fazla kullanan gruplarÕn Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn etkinli÷ini daha olumlu
de÷erlendirdikleri anlamÕna gelmektedir ve araútÕrmanÕn di÷er bulgularÕ ile de uyumluluk
taúÕmaktadÕr.
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Tablo 19. KatÕlÕmcÕlarÕn Meslek GruplarÕ AçÕsÕndan Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn
Etkinli÷i
VaryansÕn
Kayna÷Õ
GruplararasÕ
Gruplariçi
Toplam

Kareler
ToplamÕ

sd

Kareler
OrtalamasÕ

5,672

6

0,945

98,299

380

0,259

103,971

386

F

p

3,645

0,002

*p< 0.05

4.7.5. Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn etkinli÷i ile getirilen uygulamalara
yönelik karúÕlaútÕrmalar

Bu bölümde katÕlÕmcÕlarÕn Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn etkinli÷i ile Sa÷lÕkta
Dönüúüm ProgramÕ ile getirilen uygulamalara yönelik de÷erlendirmeleri arasÕndaki iliúki
incelenmektedir.
YapÕlan t-testi analizi sonuçlarÕna göre Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn etkinli÷i ile
devlet hastanelerindeki hasta haklarÕ birimi hakkÕnda bilgi sahibi olmak, devlet
hastanelerindeki hasta haklarÕ biriminde soruna çözüm bulunabilmesi, 2003 yÕlÕndan
itibaren herhangi bir sa÷lÕk kurumundan poliklinik ve muayene gibi ayakta tedavi hizmeti
alma, 2003 yÕlÕndan itibaren herhangi bir sa÷lÕk kurumunda yatarak tedavi olunmasÕ,
yatarak tedavi sÕrasÕnda ek bir ücret ödenmesi ve 2003 yÕlÕndan itibaren ameliyat
geçirilmesi, ameliyat için bÕçak parasÕ adÕ altÕnda bir ödeme yapÕlÕp yapÕlmamasÕ, ücretsiz
hale getirilen 112 ambulans hizmeti ve acil servis hizmetleri gibi acil sa÷lÕk
hizmetlerinden yararlanÕp yararlanÕlmamasÕ ve baúvurulan sa÷lÕk kuruluúunda doktoru
hastanÕn kendisinin seçebilmesi arasÕnda anlamlÕ bir iliúki bulunmamaktadÕr. YapÕlan tek
yönlü varyans analizi sonuçlarÕna göre Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn etkinli÷i ile
hastaneye ya da doktora gitme sÕklÕ÷Õ, en sÕk gidilen sa÷lÕk kurumu, kiúinin genel sa÷lÕk
durumu arasÕnda anlamlÕ bir farklÕlÕk yoktur.
Tek yönlü varyans analizi sonuçlarÕna göre ise Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn etkinli÷i
ile devlet hastanelerindeki kan tahlili ve MR gibi laboratuvar hizmetlerinin özel sektör
tarafÕndan verilmesine iliúkin görüúler arasÕnda Tablo 20’de görüldü÷ü gibi anlamlÕ bir
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farklÕlÕk vardÕr. Buna göre bu uygulamanÕn hiç iyi olmadÕ÷ÕnÕ düúünenler ( x = 3,4),
Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn etkinli÷ini di÷er tüm gruplara göre çok daha olumsuz
de÷erlendirmektedir. Baúka bir ifadeyle devlet hastanelerindeki kan tahlili ve MR gibi
laboratuvar hizmetlerinin özel sektör tarafÕndan verilmesi hakkÕnda olumsuz düúünceleri
bulunan katÕlÕmcÕlar, Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn etkinli÷ini de olumsuz úekilde
de÷erlendirmektedirler.
Tablo 20. Devlet Hastanelerindeki Kan Tahlili ve MR gibi Laboratuvar Hizmetlerinin
Özel Sektör TarafÕndan Verilmesine øliúkin Görüúler AçÕsÕndan Sa÷lÕkta Dönüúüm
ProgramÕ’nÕn Etkinli÷i
VaryansÕn
Kayna÷Õ
GruplararasÕ
Gruplariçi
Toplam

Kareler
ToplamÕ

sd

Kareler
OrtalamasÕ

4,057

4

1,014

99,914

382

0,262

103,971

386

F

p

3,878

0,004

*p< 0.05

Tablo 21’de görüldü÷ü gibi tek yönlü varyans analizi sonuçlarÕna göre ise Sa÷lÕkta
Dönüúüm ProgramÕ’nÕn etkinli÷i ile ayakta tedavi hizmetlerinden memnun kalma
arasÕnda anlamlÕ bir farklÕlÕk bulunmaktadÕr. Bu farklÕlÕk beklenir bir úekilde ayakta
tedavi hizmetlerinden memnun kalanlarÕn ( x = 3,7), kalmayanlara ( x = 3,3) göre
Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn etkinli÷ini daha olumlu de÷erlendirmelerinden
kaynaklanmaktadÕr. Ayakta tedavi hizmetlerinden memnun kalan katÕlÕmcÕlar, Sa÷lÕkta
Dönüúüm ProgramÕ’nÕn etkinli÷ini de olumlu olarak de÷erlendirmektedirler. Sa÷lÕk
hizmetlerinin sunumundaki olumlu geliúmeler ayakta tedavi hizmetlerine de
yansÕmaktadÕr.

159


Tablo 21. Ayakta Tedavi Hizmetinden Memnun KalÕp Kalmama AçÕsÕndan Sa÷lÕkta
Dönüúüm ProgramÕ’nÕn Etkinli÷i
VaryansÕn
Kayna÷Õ

Kareler
ToplamÕ

sd

Kareler
OrtalamasÕ

6,147

2

3,074

Gruplariçi

81,995

331

0,248

Toplam

88,143

333

GruplararasÕ

F

12,408

p

0,000

*p< 0.05

Tablo 22’de görülen tek yönlü varyans analizi sonuçlarÕna göre ise Sa÷lÕkta Dönüúüm
ProgramÕ’nÕn etkinli÷i ile yatarak tedavi hizmetlerinden memnun kalma arasÕnda anlamlÕ
bir farklÕlÕk bulunmaktadÕr. Bu farklÕlÕk beklenir bir úekilde yatarak tedavi hizmetlerinden
memnun kalanlarÕn ( x = 3,8), kalmayanlara ( x = 3,4) göre Sa÷lÕkta Dönüúüm
ProgramÕ’nÕn etkinli÷ini daha olumlu de÷erlendirmelerinden kaynaklanmaktadÕr.

Tablo 22. Yatarak Tedavi Hizmetinden Memnun KalÕp Kalmama AçÕsÕndan Sa÷lÕkta
Dönüúüm ProgramÕ’nÕn Etkinli÷i
VaryansÕn
Kayna÷Õ

Kareler
ToplamÕ

sd

Kareler
OrtalamasÕ

4,933

2

2,467

Gruplariçi

40,666

157

0,259

Toplam

45,599

159

GruplararasÕ

F

p

9,523

0,000

*p< 0.05

Önceki sonuçlara benzer úekilde Tablo 23’de görülen tek yönlü varyans analizi
sonuçlarÕna göre ise Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn etkinli÷i ile ücretsiz hale getirilen
acil sa÷lÕk hizmetlerinden memnun kalma arasÕnda anlamlÕ bir farklÕlÕk bulunmaktadÕr.
Bu farklÕlÕk beklenir bir úekilde ücretsiz hale getirilen acil sa÷lÕk hizmetlerinden memnun
kalanlarÕn ( x = 3,8), kalmayanlara ( x = 3,2) göre Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn
etkinli÷ini daha olumlu de÷erlendirmelerinden kaynaklanmaktadÕr.
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Tablo 23. Ücretsiz Hale Getirilen Acil Sa÷lÕk Hizmetlerinden Memnun KalÕp Kalmama
AçÕsÕndan Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn Etkinli÷i
VaryansÕn
Kayna÷Õ

Kareler
ToplamÕ

sd

Kareler
OrtalamasÕ

3,781

2

1,891

Gruplariçi

33,714

123

0,274

Toplam

37,523

125

GruplararasÕ

F

p

6,892

0,001

*p< 0.05

4.7.6. KatÕlÕmcÕlarÕn demografik özellikleri ile Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ
ile getirilen uygulamalara yönelik de÷erlendirmeleri arasÕndaki iliúki

Bu bölümde katÕlÕmcÕlarÕn yaúlarÕ, cinsiyetleri, do÷um yerleri, medeni durumlarÕ, aylÕk
hane geliri ve aylÕk hane giderine göre Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ ile getirilen
uygulamalara yönelik de÷erlendirmeleri arasÕnda iliúki olup olmadÕ÷ÕnÕn belirlenebilmesi
için ki-kare ba÷ÕmsÕzlÕk testinden yararlanÕlmÕútÕr. øzleyen kÕsÕmda tespit edilen
iliúkilerden bahsedilecektir.

Analiz sonuçlarÕna göre katÕlÕmcÕ medeni durumlarÕ, katÕlÕmcÕlarÕn do÷um yerleri, aylÕk
hane gelir ve aylÕk hane giderleri ile Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕyla getirilen
uygulamalara yönelik de÷erlendirmeler arasÕnda anlamlÕ bir farklÕlÕk bulunamamÕútÕr.

4.7.6.1. KatÕlÕmcÕ cinsiyetine göre Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ ile
getirilen uygulamalara yönelik de÷erlendirmeler

Çapraz tablo ve ki-kare testi sonuçlarÕna göre katÕlÕmcÕ cinsiyeti ile doktora gitme sÕklÕ÷Õ
arasÕnda bir iliúki bulunamamÕútÕr. Ancak katÕlÕmcÕ cinsiyeti ile devlet hastanelerindeki
kan tahlili ve MR gibi laboratuvar hizmetlerinin özel sektör tarafÕndan verilmesi
hakkÕndaki görüúler arasÕnda iliúki bulunmaktadÕr. Analiz sonuçlarÕna göre Tablo 24 ve
Tablo 25’de görüldü÷ü gibi kadÕn ve erkek katÕlÕmcÕlarÕn devlet hastanelerindeki kan
tahlili ve MR gibi laboratuvar hizmetlerinin özel sektör tarafÕndan verilmesi hakkÕndaki
çok iyi ve iyi de÷erlendirmelerinin oranÕnÕn birbirine yakÕn (%48,4, %47,82) oldu÷u
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görülmektedir. Erkekler arasÕnda iyi de÷il ve hiç iyi de÷il de÷erlendirmesi yapanlarÕn
oranÕ aynÕ de÷erlendirmede bulunan kadÕnlarÕn oranÕnÕn iki katÕdÕr (%30, %15). Sonuç
olarak devlet hastanelerindeki kan tahlili ve MR gibi laboratuvar hizmetlerinin özel sektör
tarafÕndan verilmesi hakkÕnda kadÕnlarÕn de÷erlendirmelerinin erkeklere göre daha
olumlu oldu÷u söylenebilir.

Tablo 24. KatÕlÕmcÕ Cinsiyeti-Devlet Hastanelerindeki Kan Tahlili ve MR Gibi
Laboratuvar Hizmetlerinin Özel Sektör TarafÕndan Verilmesi HakkÕnda Görüúler Çapraz
Tablosu
Devlet Hastanelerindeki Kan Tahlili ve MR Gibi

Toplam

Laboratuvar Hizmetleri
Çok iyi

KatÕlÕmcÕ

KadÕn

cinsiyeti
Erkek
Toplam

øyi

Fikrim

øyi

yok

de÷il

Hiç iyi de÷il

11

65

58

17

6

157

%7

%41,4

%37

%11

%3,8

%100

21

89

50

49

21

230

%9,1

%39

%21,7

%21,3

%9,1

%100

32

154

108

66

27

387

Tablo 25. Ki-Kare Testi: KatÕlÕmcÕ Cinsiyeti-Devlet Hastanelerindeki Kan Tahlili ve MR
Gibi Laboratuvar Hizmetlerinin Özel Sektör TarafÕndan Verilmesi HakkÕndaki Görüúler
De÷erler

sd

p anlamlÕlÕk de÷eri

Pearson Ki-Kare

18,183a

4

0,001

Olabilirlik OranÕ

18,688

4

0,001

3,193

1

0,074

Linear-by-Linear Association
Geçerli Durum SayÕsÕ

387

a. Tahmini de÷eri 5’den küçük olan hücre sayÕsÕ (0)’dÕr. Minimum tahmini de÷er 10,95’dir.

Tablo 26 ve Tablo 27’ye göre katÕlÕmcÕlarÕn genel sa÷lÕk durumlarÕ ile cinsiyetleri
arasÕnda ise bir iliúki vardÕr. Erkek katÕlÕmcÕlarÕn %65’i genel sa÷lÕk durumlarÕnÕ çok iyi
ve iyi olarak de÷erlendirmekte iken, kadÕnlarÕn ise %42’si genel sa÷lÕk durumlarÕnÕ çok
iyi ve iyi olarak de÷erlendirmektedir. Bu bulgular TÜøK’in 2010 yÕlÕ Sa÷lÕk AraútÕrmasÕ
sonuçlarÕna göre; Türkiye’de yaúayan erkeklerin %73,5’i kadÕnlarÕn ise %56,7’si genel
sa÷lÕk durumunu çok iyi ya da iyi olarak de÷erlendirmektedirler bulgusunun biraz altÕnda
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kalmaktadÕr (TÜøK, 2010: 6). Analiz sonuçlarÕna göre erkeklerin genel sa÷lÕk durumlarÕnÕ
kadÕnlara göre daha iyi olarak de÷erlendirdikleri görülmektedir.

Tablo 26. KatÕlÕmcÕ Cinsiyeti-Genel Sa÷lÕk DurumlarÕ Çapraz Tablosu
Genel sa÷lÕk durumu
Çok iyi

øyi

Orta

Toplam

Kötü

Çok
kötü

KadÕn

KatÕlÕmcÕ
cinsiyeti

Erkek
Toplam

5

58

78

16

0

157

%3,2

%36,9

%49,7

%10,2

35

114

64

16

1

230

%15,2

%49,6

%27,8

%6,9

%0,4

%100

40

172

142

32

1

387

%100

Tablo 27. Ki-Kare Testi: KatÕlÕmcÕ Cinsiyeti-Genel Sa÷lÕk DurumlarÕ
De÷erler

p anlamlÕlÕk de÷eri

sd

Pearson Ki-Kare

30,425a

4

0,000

Olabilirlik OranÕ

32,795

4

0,000

Linear-by-Linear Association

22,402

1

0,000

Geçerli Durum SayÕsÕ
a.

387

Tahmini de÷eri 5’den küçük olan iki hücre vardÕr. Beklenen tahmini de÷er 0,41’dir.

4.7.6.2. KatÕlÕmcÕ yaú gruplarÕna göre Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ ile
getirilen uygulamalara yönelik de÷erlendirmeler

KatÕlÕmcÕlarÕn yaú gruplarÕna göre de Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn getirdi÷i
uygulamalardan bazÕlarÕnÕ de÷erlendirmeleri açÕsÕndan iliúkiler oldu÷u görülmektedir.

Sonuçlara göre katÕlÕmcÕlarÕn hasta haklarÕ birimi hakkÕnda bilgileri olup olmamasÕ ile
yaú gruplarÕ arasÕnda bir iliúki yoktur. Yaú gruplarÕ ile devlet hastanelerindeki kan tahlili
ve MR gibi laboratuvar hizmetlerinin özel sektör tarafÕndan verilmesi ile ilgili görüúleri
arasÕnda bir iliúki bulunamamÕútÕr. AyrÕca, katÕlÕmcÕlarÕn 2003 yÕlÕndan itibaren ameliyat
geçirip geçirmemeleri ile yaú gruplarÕ arasÕnda iliúki bulunmamaktadÕr.

Ancak Tablo 28 ve Tablo 29’da yer alan analiz sonuçlarÕna göre katÕlÕmcÕlarÕn genel
sa÷lÕk durumlarÕ ile yaú gruplarÕ arasÕnda iliúki oldu÷u görülmektedir. 18-25 yaú gruplarÕ
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arasÕndaki katÕlÕmcÕlarÕn %71’i genel sa÷lÕk durumlarÕnÕ çok iyi ve iyi olarak
de÷erlendirmekte iken, 26-39 yaú gruplarÕ arasÕndaki katÕlÕmcÕlarda bu oran %47
olmaktadÕr. 40 ve üstü yaú gruplarÕ arasÕndaki katÕlÕmcÕlarda ise genel sa÷lÕk durumlarÕnÕ
çok iyi ve iyi olarak de÷erlendirmekte olanlarÕn oranÕ %43’e düúmektedir. 18-25 yaú
gruplarÕnda yer alan genç olarak nitelendirilebilecek olan katÕlÕmcÕlar daha az sa÷lÕk
sorunlarÕ ile karúÕlaútÕklarÕ için genel sa÷lÕk durumlarÕnÕ di÷er yaú gruplarÕna göre daha
iyi olarak görmektedirler. Beklenildi÷i gibi yaú ilerledikçe genel sa÷lÕk durumunu çok iyi
ve iyi olarak de÷erlendirenlerin oranÕ azalmaktadÕr.

Tablo 28. Yaú GruplarÕ- Genel Sa÷lÕk Durumu Çapraz Tablosu
Genel sa÷lÕk durumu
Çok iyi

øyi

Orta

Toplam

Kötü

Çok
kötü

18-25
Yaú
gruplarÕ

26-39
40 ve üstü

Toplam

27

79

37

7

0

150

%18

%52,6

%24,6

%4,6

8

40

45

10

%7,8

%38,8

%43,7

%9,7

5

53

60

15

1

134

%3,7

%39,5

%44,8

%11,2

%0,75

%100

40

172

142

32

1

387

%100
0

103
%100

Tablo 29. Ki-Kare Testi: Yaú GruplarÕ- Genel Sa÷lÕk Durumu
De÷erler

sd

p anlamlÕlÕk de÷eri

Pearson Ki-Kare

34,129

a

8

0,000

Olabilirlik OranÕ

35,484

8

0,000

Linear-by-Linear Association

27,998

1

0,000

Geçerli Durum SayÕsÕ

387

a. Tahmini de÷eri 5’den küçük olan hücre sayÕsÕ (3)’dür. Minimum tahmini de÷er 0, 27’dir.

Tablo 30 ve Tablo 31’e göre katÕlÕmcÕlarÕn yaú gruplarÕ ile sa÷lÕkta yaúanan dönüúümü
de÷erlendirmeleri arasÕnda iliúki bulunmaktadÕr. 40 ve üstü yaú gruplarÕnda yer alan
katÕlÕmcÕlarÕn

%93’ü

sa÷lÕkta

yaúanan

dönüúümü

çok

iyi

ve

iyi

olarak

de÷erlendirmektedir. 18-25 yaú gruplarÕnda yer alan katÕlÕmcÕlarÕn %92’si sa÷lÕkta
yaúanan dönüúümü çok iyi ve iyi olarak de÷erlendirmektedir. 26-39 yaú gruplarÕ arasÕnda
yer alan katÕlÕmcÕlarÕn ise %89’u sa÷lÕk hizmetlerinde yaúanan dönüúümü çok iyi ve iyi
olarak de÷erlendirmektedir. Yaú gruplarÕna göre sa÷lÕkta yaúanan dönüúümün
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de÷erlendirilmesi istendi÷inde tüm yaú gruplarÕnÕn çok iyi ve iyi de÷erlendirmelerinin
oranÕnÕn birbirine yakÕn oldu÷u görülmektedir. Ancak en olumlu de÷erlendirmenin 40 ve
üstü yaú gruplarÕnda yer alan katÕlÕmcÕlardan geldi÷i görülmektedir.

Tablo 30. Yaú GruplarÕ- Sa÷lÕkta Yaúanan Dönüúümü De÷erlendirmeleri Çapraz Tablosu
Dönüúüm de÷erlendirme
Çok iyi

øyi

Fikrim

Toplam

øyi de÷il

Hiç iyi

yok
18-25
Yaú
gruplarÕ

26-39
40 ve üstü

Toplam

de÷il

31

105

7

5

0

148

%20,9

%70,9

%4,7

%3,3

29

62

8

2

1

102

%28,4

%60,8

%7,8

%1,9

%0,9

%100

53

70

7

2

0

132

%40,1

%53

%5,3

%1,5

113

237

22

9

%100

%100
1

382

Tablo 31. Ki-Kare Testi: Yaú GruplarÕ- Sa÷lÕkta Yaúanan Dönüúümü De÷erlendirmeleri
De÷erler

sd

p anlamlÕlÕk de÷eri

Pearson Ki-Kare

17,362a

8

0,027

Olabilirlik OranÕ

17,109

8

0,029

7,806

1

0,005

Linear-by-Linear Association
Geçerli Durum SayÕsÕ

382

a. Tahmini de÷eri 5’den küçük olan hücre sayÕsÕ (6)’dÕr. Minimum tahmini de÷er 0,27’dir.
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5. Sonuç, TartÕúma ve Öneriler
Bu bölümde, araútÕrma kapsamÕnda ulaúÕlan sonuçlar, sonuçlara yönelik tartÕúmalar ve
gelecekte yapÕlacak araútÕrmalara yönelik önerilere yer verilecektir.

5.1. Sonuç ve TartÕúma
Sa÷lÕk politikalarÕ karúÕlaútÕrmalÕ olarak incelenirken sa÷lÕk hizmetlerinin kurumsal
yapÕsÕnÕn yansÕtÕlmasÕna yardÕmcÕ olmak ve farklÕ ülkelerin sa÷lÕk politikalarÕnÕn
açÕklanmasÕna

katkÕ

sa÷lamak

için

genellikle

sa÷lÕk

sistemleri

tipolojileri

kullanÕlmaktadÕr. Sa÷lÕk sistemleri tipolojisi, sa÷lÕk sistemini sa÷lÕk hizmetlerinin
finansmanÕndaki

de÷iúikliklere

dayanan

ve

sa÷lÕk

hizmetleri

sunumunun

düzenlenmesindeki farklÕlÕklara iliúkin ideal makro-kurumsal özelliklerin düzenlenmesi
olarak tanÕmlanmaktadÕr. Bu nedenle sa÷lÕk hizmetlerinin kamu kesimi tarafÕndan finanse
edilmesi sa÷lÕk hizmetlerine kamu kesiminin katÕlÕm derecesinin belirleyici özelli÷i
olarak görülmektedir. Sa÷lÕk sistemlerini sÕnÕflandÕrma çalÕúmalarÕndan ilki OECD
(1987) tarafÕndan geliútirilmiútir ve sistemler arasÕnda üç boyutlu bir ayrÕm yapmÕútÕr: (i)
Evrensel (Beveridge) modeli; (ii) Sosyal Sigorta (Bismark) modeli ve (iii) Özel Sigorta
(Liberal Sa÷lÕk) modeli. Sa÷lÕk sistemlerini sÕnÕflandÕrma çalÕúmalarÕndan ikincisi Moran
(1999, 2000) tarafÕndan sa÷lÕk hizmeti devletleri tipolojisi ile yapÕlmÕútÕr. Moran’Õn sa÷lÕk
hizmeti devletleri kavramÕ üç yönetim alanÕndan oluúmaktadÕr. Bunlar; tüketim, hizmet
sunumu ve teknoloji alanlarÕdÕr. Sa÷lÕk sistemi tipolojilerinden sonuncusu Bambra
(2005a) tarafÕndan Esping-Andersen’in (1990) dekomüdifikasyon kavramÕnÕn sa÷lÕk
hizmetleri alanÕna uygulanmasÕ yoluyla geliútirilmiútir. Dekomüdifikasyon kavramÕ
bireylerin ve ailelerin iúgücü piyasasÕndaki performanslarÕna bakÕlmaksÕzÕn normal ve
sosyal olarak kabul edilebilir bir yaúam standardÕnÕ sürdürebilmelerini sa÷layacak kadar
geniúletilmiútir. Dekomüdifikasyon kavramÕ sa÷lÕk hizmetlerinin sunumunu da
kapsayacak úekilde geniúletilebilir. Sa÷lÕ÷Õn dekomüdifikasyonu bireylerin sa÷lÕk
hizmetlerine eriúimlerinin iúgücü piyasasÕndaki konumlarÕna ba÷lÕ olmasÕ ve bir ülkenin
sa÷lÕk hizmeti sunumunun piyasadan ba÷ÕmsÕz olmasÕ anlamÕna gelmektedir
Sa÷lÕk hizmetleri en basit úekilde bireylerin fiziksel ve ruhsal sa÷lÕ÷ÕnÕn korunmasÕ ve
iyileútirilmesine yönelik hizmetler olarak tanÕmlanabilir. Sa÷lÕk hizmetleri genel olarak;
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“kiúilerin ve toplumlarÕn sa÷lÕ÷ÕnÕ korumak, hastalandÕklarÕnda tedavilerini yapmak, tam
olarak iyileúemeyip sakat kalanlarÕn baúkalarÕna ba÷ÕmlÕ olmadan yaúayabilmelerini
sa÷lamak ve toplumun sa÷lÕk düzeyini yükseltmek için yapÕlan planlÕ çalÕúmalarÕn tümü”
úeklinde tanÕmlanmaktadÕr. Türkiye’de ise sa÷lÕk hizmetleri tanÕmlanÕrken genel olarak
224 sayÕlÕ Sa÷lÕk Hizmetlerinin Sosyalleútirilmesi HakkÕndaki Kanunun 2. maddesindeki
tanÕm kullanÕlmaktadÕr. Bu tanÕma göre; “sa÷lÕk hizmetleri, insan sa÷lÕ÷Õna zarar veren
çeúitli faktörlerin yok edilmesi ve toplumun bu faktörlerin tesirinden korunmasÕ,
hastalarÕn tedavi edilmesi, bedeni ve ruhi kabiliyet ve melekeleri azalmÕú olanlarÕn iúe
alÕútÕrÕlmasÕ için yapÕlan tÕbbi faaliyetlerdir”. Bu tanÕmlardan da anlaúÕldÕ÷Õ gibi, sa÷lÕk
hizmetlerinin amaçlarÕ; kiúilerin hasta olmamalarÕnÕ sa÷lamak, korumaya ra÷men hasta
olanlarÕn tedavisini yapmak ve sakatlarÕn kendi kendilerine yeter úekilde yaúamalarÕnÕ
sa÷lamaktÕr.

Türkiye’de 1980’lerden beri iktidara gelen tüm hükümetler sa÷lÕk sisteminde reform
gerçekleútirmeyi hedeflemiúlerdir. AKP hükümetinin 2003 yÕlÕnda açÕkladÕ÷Õ Sa÷lÕkta
Dönüúüm ProgramÕ da bu çabalarÕn en son ve sa÷lÕk sistemi üzerinde en fazla etkisi olan
halkasÕdÕr. Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ, bir yandan tüm nüfusu kapsayarak, farklÕ sosyal
güvenlik kurumlarÕ arasÕndaki eúitsizlikleri ortadan kaldÕrmayÕ di÷er taraftan özel
sektörün sa÷lÕk hizmeti sunumundaki rolünü arttÕrmayÕ amaçlamaktadÕr. Özellikle genel
sa÷lÕk sigortasÕ ile birlikte temel sa÷lÕk hizmetlerini kapsayan tek bir temel teminat
paketinin tüm nüfusa eúit olarak sunulmaya baúlanmasÕ ve sosyal güvenlik sisteminin
kapsamÕnÕ geniúletme çabalarÕ Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ ile sa÷lanan önemli
geliúmelerdir. Türkiye’deki sa÷lÕk sisteminde özel sektörün hizmet sunumundaki payÕ
artmakla birlikte sa÷lÕk hizmetlerinin finansmanÕ bir kamu kuruluúu olan Sosyal Güvenlik
Kurumu tarafÕndan sa÷lanmakta ve hizmet sunumunda devlet halen en önemli aktör
olmayÕ sürdürmektedir. Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ ile Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ’nÕn planlama
ile birlikte denetim yapmasÕ; genel sa÷lÕk sigortasÕnÕn ise herkesi kapsamasÕ
öngörülmüútür.

Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ ile getirilen bu uygulamalar sayesinde sa÷lÕk hizmetlerinin
sunumunda önemli de÷iúiklikler gerçekleútirilmiútir. SSK sa÷lÕk kurumlarÕ, Sa÷lÕk
BakanlÕ÷Õ’na devredilerek, sa÷lÕk hizmetlerinin sunumu ile finansmanÕ birbirinden
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ayrÕlmÕútÕr. Performansa DayalÕ Ek Ödeme Sistemi uygulamasÕna geçilmiú ve Sa÷lÕk
BakanlÕ÷Õ hastanelerine döner sermaye gelirlerini kullanma, satÕn alma ve yatÕrÕm ile ilgili
kararlarda daha fazla özerklik tanÕnmÕútÕr. Sa÷lÕk bilgi sistemleri geliútirilmiútir. Sa÷lÕkta
Dönüúüm ProgramÕ ile özel sektörün sa÷lÕk hizmetlerinin sunumundaki rolü artmÕútÕr.
Kamu hastaneleri, verimliliklerini arttÕrmak, tÕbbi hizmetler üzerine yo÷unlaúabilmek için
altyapÕ hizmetlerini (bilgi teknolojileri, güvenlik, temizlik, lojistik, yemek gibi), özel
sektörden hizmet alarak sa÷lama yolunu seçmiúlerdir. Kamu hastanelerinin, teknolojideki
en son yeniliklerden yararlanmak, kaliteli sa÷lÕk hizmeti üretmek ve sunmak için özel
sa÷lÕk kurumlarÕndan teúhis-tanÕ hizmetleri satÕn almasÕ da yaygÕnlÕk kazanmÕútÕr. Sosyal
Güvenlik Kurumu, ayakta ve yatan hasta hizmetleri sunumu için özel kurumlarla
sözleúmeler yapmÕútÕr. Bu teúvikler sayesinde özel hastane sayÕsÕ büyük artÕú göstermiú
ve sa÷lÕk sektörünün dinamikleri de÷iúmiútir.

Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn uygulanmaya baúlamasÕ ile 2003 yÕlÕnda Sa÷lÕk
BakanlÕ÷Õ’na ba÷lÕ 10 hastanede pilot uygulama olarak Performansa DayalÕ Ödeme
Sistemine geçilmiú ve ES üyelerine, sevksiz olarak özel hastanelere baúvuru olana÷Õ
getirilmiútir. 2004 yÕlÕnda devlet hastanelerinde sa÷lÕk çalÕúanlarÕna performansa göre
ödeme sistemi yaygÕnlaútÕrÕlmÕú ve Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ ile SSK Sa÷lÕk Tesislerinin ortak
kullanÕmÕ protokolü yürürlü÷e girmiútir. 2005 yÕlÕnda, SSK’lÕlara tüm devlet
hastanelerine ve eczanelere eriúim olana÷Õ tanÕnmÕútÕr. Türkiye genelinde Yeúil
KartlÕlarÕn ayakta tedavi masraflarÕ kapsam altÕna alÕnmÕútÕr. 2007 yÕlÕnda alÕnan yasal
önlemler ile her Türk vatandaúÕnÕn sosyal güvenlik sistemi içerisinde yer almasa bile
birinci basamak sa÷lÕk hizmetlerine eriúim hakkÕna sahip olmasÕ resmileútirilmiútir. 2007
yÕlÕnda yayÕnlanan SUT kapsamÕnda; SSK, Ba÷-Kur ve ES sa÷lÕk sigorta sistemleri
içerisinde yer alan haklar daha uyumlu hale getirilmiútir. SUT yayÕnlanmadan önce SSK
ve Ba÷-Kur mensuplarÕnÕn Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ hastanelerine gitmeleri için herhangi bir sevk
zorunlulu÷u bulunmamakta iken üniversite hastanelerine eriúim için bir sevk zorunlulu÷u
bulunmaktaydÕ bu sevk zorunlulu÷u kaldÕrÕlmÕútÕr. Sevk zorunlulu÷unun kaldÕrÕlmasÕ
olumlu bir geliúme olarak de÷erlendirilebilir. Özel sa÷lÕk kurumlarÕna eriúim önceki
sistemle aynÕ kalmÕútÕr. Baúka bir ifade ile SSK ve Ba÷-Kur mensuplarÕ sa÷lÕk sigorta
sistemlerinin sözleúmeli oldu÷u özel sa÷lÕk kuruluúlarÕndan ayakta tedavi ve yatarak
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tedavi hizmeti almayÕ sürdürmüúlerdir. Böylece SSK ve Ba÷-Kur mensuplarÕnÕn haklarÕ
ES seviyesine gelecek úekilde yeniden düzenlenmiútir.

2006 yÕlÕnÕn MayÕs ayÕnda 5510 sayÕlÕ Sosyal Sigortalar ve Genel Sa÷lÕk SigortasÕ Kanunu
kabul edilmiú, fakat Kanunun uygulamaya geçirilmesi aynÕ yÕlÕn AralÕk ayÕnda yapÕlan
itirazlar yüzünden ertelenmiútir. Bunun sonucunda, 2008 yÕlÕnÕn Nisan ayÕnda 5754 sayÕlÕ
Sosyal Sigortalar ve Genel Sa÷lÕk SigortasÕ Kanunu ile BazÕ Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde De÷iúiklik YapÕlmasÕna Dair Kanun kabul edilerek, 2008 yÕlÕnÕn MayÕs
ayÕnda 5510 sayÕlÕ Sosyal Sigortalar ve Genel Sa÷lÕk SigortasÕ Kanunu yürürlü÷e
girmiútir. Genel sa÷lÕk sigortasÕ uygulamasÕna ise 2008 yÕlÕnÕn Ekim ayÕnda baúlanmÕútÕr.
2006 yÕlÕnda yürürlü÷e giren 5502 sayÕlÕ Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile sa÷lÕk
hizmetlerinin finansmanÕnda önemli roller üstlenen SSK, Ba÷-Kur ve ES’nin Sosyal
Güvenlik Kurumu bünyesinde tek bir kurum haline gelmeleri sa÷lanmÕútÕr. Böylece
önceden farklÕ norm ve statüde olan üç kurumun üyeleri artÕk genel sa÷lÕk sigortasÕ ile
sa÷lÕk sisteminin sunmakta oldu÷u her türlü olana÷a eúit úekilde eriúebilmektedir. Sosyal
Güvenlik Kurumu mensubu haline gelen üyeler istedikleri eczanelerden ilaçlarÕnÕ
alabilmekte ve istedikleri hastanelere gidebilmektedirler. Genel sa÷lÕk sigortasÕnÕn amacÕ,
tüm vatandaúlarÕn eúit kapsam ve kalitedeki sa÷lÕk hizmetlerine eriúimini, risk paylaúÕmÕ
ilkesine ve hakkaniyete dayalÕ olarak üst düzeye çÕkarmak; ça÷daú kontrol ve takip
sistemlerine dayalÕ, ülke kaynaklarÕnÕn kötüye kullanÕlmasÕnÕ engelleyen etkin bir yapÕnÕn
kurulmasÕ ile sa÷lÕk alanÕnda finansal koruma sistemini gerçekleútirmek olarak ifade
edilmektedir.

Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ ile tüm kamu kuruluúlarÕnÕn hastaneleri (üniversite
hastaneleri ile MSB’ye ait olan sa÷lÕk kuruluúlarÕ hariç olmak üzere) Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ
bünyesinde toplanmÕútÕr. 2005 yÕlÕnda gerçekleútirilen bu uygulama ile SSK hastaneleri
Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ’na ba÷landÕ÷Õ için SSK’nin hizmet sunumu iúlevinden kurtulmasÕna ve
sadece satÕn almaya odaklanmasÕna yardÕmcÕ olmuútur. Bununla birlikte bu dönemde
hastane, hasta yata÷Õ sayÕlarÕ, yo÷un bakÕm ünitesi sayÕlarÕ artÕrÕlmÕú, hastanelerin altyapÕ
ve kapasiteleri geliútirilmiú, acil hizmetleri teknik altyapÕsÕ geliútirilmiú, bekleme süreleri
kÕsaltÕlmÕú, her hekime ayrÕ poliklinik odasÕ verilmiú ve aúÕlama oranÕ yükseltilmiútir.
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Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ, sa÷lÕk birimlerini tek çatÕ altÕnda toplayarak sa÷lÕk
hizmetlerine eriúimdeki hiyerarúik yapÕlanmayÕ çözen, eúitsizli÷i ortadan kaldÕran,
doktorlarÕn tam zamanlÕ çalÕúmasÕnÕ zorlayan ve cepten harcama miktarÕnÕ azaltan olumlu
yansÕmalarÕna bakÕldÕ÷Õnda, toplumun geniú kesimlerinin tÕbbi bakÕm ihtiyaçlarÕnÕ
karúÕladÕ÷Õ görülmektedir. SSK güvencesine sahip kiúilerin ES üyeleri gibi özel sa÷lÕk
kurumlarÕna ve eczanelere baúvurabilme hakkÕnÕn tanÕnmasÕ, Yeúil KartÕn ayakta tedavi
harcamalarÕnÕ da karúÕlamaya baúlamasÕ ve 18 yaú altÕ nüfusun hiçbir ayrÕm
gözetilmeksizin devlet güvencesinde sigorta kapsamÕna alÕnmasÕ gibi uygulamalar
Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn sa÷lÕk hizmetlerine eriúimde kolaylaúmaya neden
oldu÷unu açÕkça göstermektedir. Tüm vatandaúlarÕna, özellikle formel sektörün dÕúÕnda
kalan ve kÕrsal bölgelerde yaúayan kesimlere, asgari bir güvence sa÷lamayÕ hedefleyen,
sistem bünyesinde bÕçak parasÕ ve zorunlu ba÷Õú adlarÕ altÕnda yapÕlmakta olan enformel
ödemeleri katkÕ payÕ ve prim adÕ altÕnda formel ödemeler úekline getirmeye çalÕúan, farklÕ
sigorta sistemlerinin kiúiler arasÕnda yarattÕ÷Õ hiyerarúik iliúkiyi kaldÕrmayÕ ve herkesi
asgari bir eúitlik sisteminde kapsamayÕ hedefleyen bir program alt gelir gruplarÕndan
büyük bir destek görmektedir. Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’na yönelik eleútirilerin
önemli bir bölümünün daha önce hastanelerde rehin alma olaylarÕna maruz kalan
kesimlerden de÷il de, toplumun orta-üst kesimlerinden ve beyaz yakalÕ sa÷lÕk
profesyonellerinden gelmesi de bu durumu kanÕtlamaktadÕr.

Bu tez kapsamÕnda Türkiye’de sa÷lÕk hizmetlerinin kamusal niteli÷inde yaúanan
dönüúümün alt gelir gruplarÕnda yer alan kiúiler tarafÕndan nasÕl algÕlandÕ÷Õ ele
alÕnmaktadÕr. 2003 yÕlÕnda uygulanmaya baúlanan Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ ile sa÷lÕk
hizmetlerinin sunumunda köklü de÷iúiklikler meydana getirilmiútir. Bu tez kapsamÕnda
2003 yÕlÕndan itibaren sa÷lÕk hizmetlerinin sunumundaki de÷iúikliklerden alt gelir
gruplarÕnda yer alan kiúilerin nasÕl etkilendiklerinin irdelenmesine yönelik bir araútÕrmaya
da yer verilmiútir. AraútÕrma kapsamÕnda yararlanÕlan anket kiúisel bilgiler, Sa÷lÕkta
Dönüúüm ProgramÕ’nÕn etkinli÷ine yönelik ifadeler ve sa÷lÕkta dönüúüm programÕ ile
getirilen uygulamalara yönelik sorularÕn yer aldÕ÷Õ üç bölümden oluúmaktadÕr.

Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ ile getirilen uygulamalara yönelik olarak katÕlÕmcÕlarÕn
de÷erlendirmeleri; hasta haklarÕ uygulamalarÕ, gelir testi uygulamasÕ, hizmet alÕnan sa÷lÕk
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kurumu ve sa÷lÕk durumlarÕ, tedavi hizmetleri baúlÕklarÕ altÕnda sÕnÕflandÕrÕlmÕútÕr.
KatÕlÕmcÕlarÕn hasta haklarÕ uygulamalarÕ ile ilgili de÷erlendirmelerine göre katÕlÕmcÕlar
hasta haklarÕ birimini hastanede bir sorunla karúÕlaútÕklarÕnda baúvurulacak bir birim
olarak algÕlamaktadÕrlar. AyrÕca hastanede karúÕlaútÕklarÕ bir sorunla ilgili olarak hasta
haklarÕ birimine baúvuruda bulunmanÕn doktoru ya da hastaneyi úikâyet etmek anlamÕna
gelece÷inden çekinen katÕlÕmcÕlarÕn da bulundu÷u görülmektedir. Bu algÕnÕn
de÷iútirilmesinde sa÷lÕk hizmetleri yararlanÕcÕlarÕna hasta haklarÕ biriminin faaliyetleri
hakkÕnda bilgi verilmesinin ve bu birimde çalÕúan sosyal hizmet uzmanlarÕnÕn sayÕsÕnÕn
artÕrÕlmasÕnÕn etkisi bulunabilir.

Gelir testi uygulamasÕ ile ilgili araútÕrma bulgularÕna göre katÕlÕmcÕlarÕn ço÷unlu÷u (%76)
genel sa÷lÕk sigortasÕ prim miktarÕnÕn belirlenmesi için uygulanan gelir testinin gerekli
oldu÷unu düúünürken, sadece %11’i bu testin gerekli olmadÕ÷ÕnÕ belirtmektedir.
KatÕlÕmcÕlarÕn genelinin (%85) gelir testinde rahatsÕz oldu÷u herhangi bir soru olmadÕ÷Õ
görülmektedir. Bu katÕlÕmcÕlar gelirlerinin belirlenebilmesi için bu tür sorularÕn
sorulmasÕnÕn gerekli oldu÷unu düúünmektedirler. KatÕlÕmcÕlarÕn cevaplamaktan en çok
rahatsÕzlÕk duyduklarÕ sorular ise harcama bilgilerini içeren sorulardÕr. KatÕlÕmcÕlarÕn
büyük ço÷unlu÷u gelir testi uygulamasÕnÕn yapÕldÕ÷Õ sosyal inceleme formunda çok fazla
sorunun yer aldÕ÷Õ ve bu sorularÕn ço÷unlu÷unun gereksiz oldu÷u görüúünü
paylaúmaktadÕr. KatÕlÕmcÕlarÕn en çok harcama bilgilerini içeren sorularÕn sorulmasÕndan
rahatsÕzlÕk duymalarÕnÕn nedeni; ne kadar harcama yaptÕklarÕnÕ tam olarak bilmemeleri
ve gelirlerini bu harcama miktarÕna göre belirtmeleri gerekece÷inden bu durumun daha
fazla genel sa÷lÕk sigortasÕ primi ödemeleri sonucunu do÷uraca÷ÕnÕ düúünmeleridir. Bu
nedenle katÕlÕmcÕlarÕn ço÷unlu÷unun gelir testi sÕrasÕnda gelirlerini oldu÷undan daha
düúük gösterme çabasÕ içinde bulunduklarÕ görülmüútür. KatÕlÕmcÕlarÕn yarÕdan fazlasÕ
gelir testinin adil bir úekilde gerçekleútirilebildi÷ini düúünürken, %29’unun bu konuda
herhangi bir fikri yoktur. KatÕlÕmcÕlarÕn sadece %16’sÕ gelir testinin adil bir úekilde
gerçekleútirilmedi÷ini düúünmektedir.

KatÕlÕmcÕlarÕn hizmet aldÕklarÕ sa÷lÕk kurumu ve sa÷lÕk durumlarÕ ile ilgili bulgulara göre
katÕlÕmcÕlarÕn ço÷unlu÷u (%59) çok hasta oldu÷unda doktora gitti÷ini belirtirken %26’sÕ
biraz hasta oldu÷unda da doktora gitmektedir. KatÕlÕmcÕlarÕn %4’ü doktora hiç gitmezken

171


%11’i hasta olmasalar bile kontrol için doktora gittiklerini belirtmektedir. KatÕlÕmcÕlarÕn
en sÕk gittikleri sa÷lÕk kurumu devlet hastanesidir. Bunu sÕrasÕyla aile hekimi, sa÷lÕk
oca÷Õ, özel hastane ve üniversite hastaneleri izlemektedir. Aile hekimli÷i sistemine
geçilmesi ile birlikte kurulmasÕ planlanan zorunlu sevk sisteminin uygulanamamasÕ en
sÕk gidilen sa÷lÕk kurumunun devlet hastanesi olmasÕnÕ açÕklamaktadÕr. AraútÕrma
kapsamÕnda görüúülen katÕlÕmcÕlarÕn genel olarak aile hekimli÷i sisteminden memnun
olduklarÕ görülmüútür. Bu memnuniyetin en önemli sebebi ise evlerine yakÕn olmasÕ
sebebiyle ulaúÕmÕn kolay olmasÕdÕr. Bu bulgu TÜøK’in 2010 yÕlÕ Sa÷lÕk AraútÕrmasÕ
çalÕúmasÕnÕn %75,6 olan aile hekimlerinden memnuniyet oranÕ ile de uyumludur. Sa÷lÕk
kurumu tercihlerinden sonra, katÕlÕmcÕlara genel olarak sa÷lÕk durumlarÕ sorulmuú ve
katÕlÕmcÕlar genel sa÷lÕk durumlarÕnÕ genelde iyi olarak de÷erlendirmiúlerdir. Bu bulgu
ise TÜøK’in 2010 yÕlÕ Sa÷lÕk AraútÕrmasÕ SonuçlarÕna göre Türkiye’de yaúayan erkeklerin
%73,5’i kadÕnlarÕn ise %56,7’si genel sa÷lÕk durumunu çok iyi ya da iyi olarak ifade
etmiúlerdir bulgusu ile uyumluluk taúÕmaktadÕr.

Tedavi hizmetleri ile ilgili bulgulara göre katÕlÕmcÕlarÕn %86’sÕ 2003 yÕlÕndan itibaren
herhangi bir sa÷lÕk kurumundan poliklinik ve muayene gibi ayakta tedavi hizmetlerinden
yararlandÕ÷ÕnÕ

ve

%91’i

bu

hizmetlerden

memnun

oldu÷unu

belirtmektedir.

KatÕlÕmcÕlarÕn %42’si 2003 yÕlÕndan itibaren herhangi bir sa÷lÕk kurumunda yatarak
tedavi oldu÷unu ve %87’si bu hizmetlerden memnun oldu÷unu belirtmektedir. Yatarak
tedavi hizmeti alan katÕlÕmcÕlarÕn sadece %18’i bu hizmet için ek ücret ödedi÷ini
belirtmektedir. KatÕlÕmcÕlarÕn %31’i 2003 yÕlÕndan sonra sa÷lÕk sorunlarÕ sebebiyle
ameliyat geçirmiú ve bu katÕlÕmcÕlarÕn %16’sÕndan bÕçak parasÕ adÕ altÕnda ödeme talep
edildi÷i görülmektedir. Bu bulgulara dayanarak, yatarak tedavi ücretlerinin ve bÕçak
parasÕ adÕ altÕnda alÕnan ödemelerin oldukça düúük düzeyde kaldÕ÷Õ söylenebilir. Sa÷lÕkta
Dönüúüm ProgramÕ ile eski sa÷lÕk sistemindeki sorunlarÕn asgari düzeye indirildi÷i
görülmektedir. KatÕlÕmcÕlarÕn büyük ço÷unlu÷u ihtiyaç duyduklarÕ sa÷lÕk hizmetlerine
ücret ödemeksizin ulaúabilmektedir. KatÕlÕmcÕlarÕn %32’si ücretsiz hale getirilen 112
ambulans hizmeti ve acil servis hizmetlerinden yararlandÕ÷ÕnÕ ve bu katÕlÕmcÕlarÕn
ço÷unlu÷u (%85) bu hizmetten memnun kaldÕ÷ÕnÕ belirtmektedir. 112 ambulans hizmeti
ve acil servis hizmetlerinden memnuniyet oranÕnÕn yüksek çÕkmasÕnda köylerde de 112
ambulans hizmeti sunulmaya baúlanmasÕnÕn ve 112 acil yardÕm istasyonu sayÕsÕnÕn
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arttÕrÕlmasÕnÕn etkisi bulunmaktadÕr. AraútÕrma kapsamÕnda ayrÕca katÕlÕmcÕlarÕn, Sa÷lÕkta
Dönüúüm ProgramÕ ile birlikte uygulanmaya baúlayan doktor seçme hakkÕndan yararlanÕp
yararlanmadÕklarÕ belirlenmeye çalÕúÕlmÕútÕr. Buna göre katÕlÕmcÕlarÕn geneli (%84)
doktorunu kendi seçebildi÷ini belirtmektedir. Yani katÕlÕmcÕlarÕn bu uygulama hakkÕnda
bilgi sahibi olduklarÕ söylenebilir.

AraútÕrma kapsamÕnda, katÕlÕmcÕlarÕn sa÷lÕk hizmetlerinde yaúanan dönüúümü nasÕl
de÷erlendirdikleri belirlenmeye çalÕúÕlmÕútÕr. AraútÕrma bulgularÕna göre katÕlÕmcÕlar
sa÷lÕk hizmetlerinde yaúanan dönüúümü genel olarak olumlu de÷erlendirmektedirler.
KatÕlÕmcÕlarÕn ço÷unlu÷u (%62) sa÷lÕk hizmetlerinde yaúanan dönüúümü iyi olarak
de÷erlendirmekte, yaklaúÕk %30’u ise bu dönüúümün çok iyi oldu÷unu belirtmektedir.
Buna karúÕn katÕlÕmcÕlarÕn sadece %2,7’si bu dönüúümü olumsuz olarak algÕlamaktadÕr.
Fikri olmayanlar ise azÕnlÕkta kalmaktadÕr. Bu bulgular Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ’nÕn “2003
yÕlÕnda %39 olan sa÷lÕk hizmetlerinden memnuniyet oranÕ, 2011 yÕlÕnda %76’ya
ulaúmÕútÕr” verisini de do÷rulamaktadÕr. AyrÕca Koçak ve Tiryaki (2011) tarafÕndan
yapÕlan çalÕúmada sa÷lÕk hizmetlerindeki de÷iúikliklerinin her birini katÕlÕmcÕlarÕn
de÷erlendirmesi istendi÷inde ortalama %70 oranÕ ile halkÕn de÷iúikliklerden memnun
oldu÷u bulgusunu da desteklemektedir. Çelikay ve Gümüú (2011) tarafÕndan Eskiúehir’de
gerçekleútirilen bir çalÕúmanÕn sonuçlarÕna göre katÕlÕmcÕlar sa÷lÕk sisteminde yaúanan
dönüúümü olumlu ancak yetersiz bulmaktadÕrlar. Ancak TuranlÕ ve di÷erleri (2011)
tarafÕndan østanbul’da yapÕlan bir çalÕúmada 1199 katÕlÕmcÕya genel olarak hükümetin
uyguladÕ÷Õ sa÷lÕkta dönüúüm projesini nasÕl de÷erlendiriyorsunuz sorusu yöneltilmiú ve
bu soruya katÕlÕmcÕlarÕn %37’si olumlu yaklaúÕrken, %37,70’i olumsuz yaklaúmÕútÕr.
KatÕlÕmcÕlarÕn %25,30’u ise fikri olmadÕ÷ÕnÕ belirtmiútir. Bu çalÕúmaya göre; araútÕrma
bulgularÕ ve yapÕlan di÷er çalÕúmalarÕnÕn bulgularÕnÕn aksine Sa÷lÕkta Dönüúüm
ProgramÕnÕ olumsuz olarak de÷erlendirenlerin oranÕnÕn, olumlu olarak de÷erlendirenlerin
oranÕndan fazla olmasÕ bu araútÕrmanÕn örnekleminin Sosyal Güvenlik Kurumu
kapsamÕnda bulunan kiúilerden kamu hastaneleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile
anlaúmasÕ bulunan özel hastanelerden hizmet alanlardan seçilmiú olmasÕnÕn etkisi
bulunmaktadÕr. AraútÕrma bulgularÕna göre Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn getirdi÷i
yeni uygulamalarÕn sa÷lÕk hizmetleri yararlanÕcÕlarÕ tarafÕndan olumlu karúÕlandÕ÷Õ, bu
uygulama

öncesi

yaúanan

olumsuz

deneyimlerin

ise

azaldÕ÷ÕnÕn

belirtildi÷i
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görülmektedir. Aile hekimli÷i sistemi, hasta haklarÕ birimi, hastanelerin birleúmesi, tüm
vatandaúlarÕn eczanelerden ilaçlarÕnÕ alabilmeleri, devlet hastanelerine randevu alÕnarak
gidilmesi, ücretsiz hale getirilen acil sa÷lÕk hizmetleri gibi uygulamalar bu olumlu
geliúmelerden bazÕlarÕdÕr.

Sonuç olarak Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ ile getirilen uygulamalarÕn uzun yÕllardan beri
sa÷lÕk hizmetlerinin sunumunda var olan aksaklÕklarÕ ortadan kaldÕrdÕ÷ÕnÕ, ödeme gücü
olmadÕ÷Õ için sa÷lÕk hizmetlerinden yararlanamayan kiúilerin sa÷lÕk hizmetlerinden
yararlanabilmelerini sa÷ladÕ÷ÕnÕ ve sa÷lÕk hizmetlerinin sunumunda var olan eúitsizlikleri
ortadan kaldÕrarak tüm vatandaúlarÕn sa÷lÕk hizmetlerinden yararlanabilmelerini
sa÷ladÕ÷ÕnÕ ifade edebiliriz. Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ ile birlikte daha önce
yaúanmakta olan hastanede rehin kalma gibi durumlarÕn önlenmiú oldu÷u görülmektedir.
Hastanelerin birleúmesi ile istihdam durumuna göre kiúiler arasÕnda sa÷lÕk hizmetlerinin
sunumunda yapÕlan ayrÕmcÕlÕk ortadan kaldÕrÕlmÕútÕr. Tüm vatandaúlarÕn tüm kamu
hastanelerinden ve Sosyal Güvelik Kurumu ile sözleúme yapmÕú olan özel sa÷lÕk
kurumlarÕndan eúit úekilde yararlanabilmeleri sa÷lanmÕútÕr. Bu uygulama özellikle
toplumun alt gelir gruplarÕnda bulunan kiúiler tarafÕndan memnuniyetle karúÕlanmÕútÕr.
Özellikle di÷er toplum kesimleri ile aynÕ düzeyde sa÷lÕk hizmetlerine ulaúabilmeleri,
kendileri ile yakÕndan ilgilenilmesi kendilerine de÷er verildi÷ini hissetmelerini
sa÷lamÕútÕr.

Aile hekimli÷i uygulamasÕ ile birlikte ulaúÕm maliyetine katlanmaksÕzÕn evlerine yakÕn
bir bölgede kendilerini tanÕyan ve hastalÕklarÕnÕ izleyen bir doktorlarÕnÕn olmasÕ ihtiyaç
duyduklarÕ sa÷lÕk hizmetlerine kolay bir úekilde ulaúmalarÕna, di÷er sa÷lÕk kurumlarÕna
sevk konusunda yönlendirilmeleri katÕlÕmcÕlarÕn aile hekimli÷i sistemi ile daha iyi sa÷lÕk
hizmeti almakta olduklarÕnÕ düúünmelerinde etkili olmaktadÕr. KatÕlÕmcÕlarÕn Sa÷lÕkta
Dönüúüm ProgramÕ ile getirilen tüm vatandaúlarÕn eczanelerden ilaçlarÕnÕ alabilmesi
uygulamasÕ sayesinde ilaçlara daha kolay olarak eriúebildiklerini düúünmeleri ile birlikte
eczanelerde ilaçlar için alÕnan katkÕ payÕnÕn miktarÕnÕn yüksek oldu÷unu düúünen
katÕlÕmcÕlar da bulunmaktadÕr.
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AraútÕrma bulgularÕna göre Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ ile devlet hastanelerine randevu
alÕnarak gidilmesi uygulamasÕnÕn getirilmesinden katÕlÕmcÕlar memnuniyet duyduklarÕnÕ
ifade etmiúlerdir. Devlet hastanelerine randevu alarak gidebilmek ve istedikleri doktoru
seçebilmek sadece kamu sa÷lÕk kurumlarÕndan hizmet alabilen alt gelir gruplarÕnda yer
alan kesimler bakÕmÕndan daha önceki uygulamalar düúünüldü÷ünde büyük bir geliúme
olarak görülmektedir. Ayakta tedavi, yatarak tedavi ve ameliyat için devlet hastanelerine
gelen hastalarÕ doktorlarÕn kendi özel muayenehanelerine yönlendirerek muayene ücreti
ya da bÕçak parasÕ adÕ altÕnda ödeme yapmak zorunda bÕraktÕklarÕ uygulamalarÕn sona
ermesi katÕlÕmcÕlarÕn bu tür tedavi hizmetlerinden duyduklarÕ memnuniyetin sebebini
açÕklayabilmektedir. AraútÕrmanÕn bulgularÕna göre, yatarak tedavi ücretlerinin ve bÕçak
parasÕ adÕ altÕnda alÕnan ödemelerin oldukça düúük düzeyde kaldÕ÷Õ görülmektedir.
Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ ile eski sa÷lÕk sistemindeki sorunlar en alt düzeye
indirilmiútir. KatÕlÕmcÕlarÕn büyük ço÷unlu÷u ihtiyaç duyduklarÕ sa÷lÕk hizmetlerine ücret
ödemeksizin ulaúabilmektedir. Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ ile getirilen uygulamalarÕn
uzun yÕllardan beri sa÷lÕk hizmetlerinin sunumunda var olan aksaklÕklarÕ ortadan
kaldÕrdÕ÷ÕnÕ, ödeme gücü olmadÕ÷Õ için sa÷lÕk hizmetlerinden yararlanamayan kiúilerin
sa÷lÕk hizmetlerinden yararlanabilmelerini sa÷ladÕ÷ÕnÕ ve sa÷lÕk hizmetlerinin
sunumunda var olan eúitsizlikleri ortadan kaldÕrarak tüm vatandaúlarÕn sa÷lÕk
hizmetlerinden yararlanabilmelerini sa÷ladÕ÷ÕnÕ ifade edebiliriz.

Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ ile elde edilen bu geliúmeler sa÷lÕk harcamalarÕnÕn artmasÕna
neden olmuútur. Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn en önemli amaçlarÕndan birinin sa÷lÕk
harcamalarÕnÕn kontrol altÕna alÕnmasÕ oldu÷u düúünüldü÷ünde, sa÷lÕk hizmetlerinin
sunumunda yaúanan olumlu geliúmelerin sürdürülebilir olmasÕ için ekonomik büyüme
rakamlarÕndaki artÕúÕn sa÷lÕk harcamalarÕndaki artÕútan daha büyük olmasÕ gerekmektedir.
Aksi halde sa÷lÕk harcamalarÕndaki artÕú katkÕ paylarÕnÕn arttÕrÕlmasÕ ve temel teminat
paketinde yer alan sa÷lÕk hizmetlerinin kapsamÕnÕn daraltÕlmasÕ ile sÕnÕrlandÕrÕlmaya
çalÕúÕlacaktÕr. Bu durumda sa÷lÕk hizmetlerinden yararlanan alt gelir gruplarÕnda yer alan
kesimlerin sa÷lÕk hizmetlerinden duyduklarÕ memnuniyetin azalmasÕ anlamÕna gelecektir.
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5.2. Öneriler
Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ ile sa÷lÕk hizmetleri sunumunda gerçekleútirilen
de÷iúikliklerin toplumun alt gelir gruplarÕnda yer alan kesimleri üzerindeki etkilerinin
irdelendi÷i bu çalÕúmada sa÷lÕk hizmetleri yararlanÕcÕlarÕnÕn genel olarak sa÷lÕk
hizmetlerinde yaúanan geliúmelerden memnun olduklarÕ sonucu ortaya çÕkmÕútÕr.
Bununla birlikte; “özel sa÷lÕk kurumlarÕna ücretsiz olarak eriúim kolaylaúmÕútÕr” ifadesi
araútÕrma bulgularÕna göre katÕlÕmcÕlar tarafÕndan olumsuz olarak de÷erlendirilmiútir. Bu
durumun nedenleri irdelendi÷inde katÕlÕmcÕlarÕn özel sa÷lÕk kurumlarÕndan yararlanmak
istediklerinde karúÕlarÕna çÕkan katkÕ ve katÕlÕm paylarÕ oldu÷u görülmektedir. Özel sa÷lÕk
kurumlarÕndan hizmet alÕnmasÕ durumunda ödenmesi gereken katkÕ ve katÕlÕm paylarÕnÕn
tamamen kaldÕrÕlmasÕ bu hizmetlerin maliyetleri de göz önünde bulunduruldu÷unda
mümkün görünmemekle birlikte en azÕndan katkÕ ve katÕlÕm paylarÕnÕn belirli bir miktarÕ
geçemeyece÷i ve artÕú miktarlarÕnÕn sÕnÕrlandÕrÕlmasÕ gibi uygulamalar alt gelir
gruplarÕnda yer alan kesimlerin özel sa÷lÕk kurumlarÕndan yararlanabilmelerini
sa÷layabilir.

AraútÕrma bulgularÕna göre Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ ile getirilen hasta haklarÕ
uygulamalarÕndan olan hasta haklarÕ birimi konusunda katÕlÕmcÕlarÕn ço÷unlu÷unun bilgi
sahibi olmadÕklarÕ görülmektedir. Bilgi sahibi olan katÕlÕmcÕlarÕn da büyük ço÷unlu÷u
hasta haklarÕ birimine baúvuruda bulunmamaktadÕr. Sa÷lÕk hizmetleri yararlanÕcÕlarÕna
hasta haklarÕ biriminin faaliyetleri hakkÕnda bilgi verilmesinin ve bu birimde görev yapan
sosyal hizmet uzmanlarÕnÕn sayÕsÕnÕn arttÕrÕlmasÕnÕn katÕlÕmcÕlarÕn hasta haklarÕ birimine
baúvuru yapma konusundaki çekingenliklerinin önüne geçilmesini sa÷layabilece÷i
düúünülmektedir.

Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn temel hedeflerinden olan genel sa÷lÕk sigortasÕndan
yararlanmanÕn bir gere÷i olan gelir testi uygulamasÕ konusunda da araútÕrma bulgularÕna
göre sorunlar oldu÷u görülmektedir. Öncelikle katÕlÕmcÕlar gelir testi ile ilgili sosyal
inceleme formunda çok fazla sayÕda sorunun yer aldÕ÷ÕnÕ ve bu sorularÕn ço÷unlu÷unun
gereksiz oldu÷unu düúünmektedir. Genel sa÷lÕk sigortasÕ baúvurusunda bulunan kiúilerin
gelir ve mal varlÕklarÕ konusunda farklÕ kurum kayÕtlarÕ incelenerek detaylÕ bir araútÕrma
yapÕldÕ÷Õna ve Sosyal YardÕmlaúma ve DayanÕúma VakfÕ görevlilerince yapÕlan hane
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ziyaretlerinde kiúilerin durumlarÕ incelendi÷ine göre Sosyal ønceleme Formunda yer alan
sorularÕn sayÕsÕnÕn azaltÕlabilece÷i düúünülmektedir. Gelir testi ile ilgili bir di÷er sorun
alanÕ ise aynÕ hanede yaúayan ve aynÕ aileden olan kiúilerin tüm gelirlerinin toplanarak
genel sa÷lÕk sigortasÕ priminin belirlenmesidir. Bu nedenle daha düúük genel sa÷lÕk
sigortasÕ primi ödemek için ikametgâh adresini yaúamadÕ÷Õ bir yere aldÕrarak hanedeki
tek gelir elde eden kiúinin kendisi oldu÷unu ileri süren ya da çocu÷unun yanÕnda yaúayÕp
da düzenli bir geliri olmamasÕna ra÷men, çocu÷unun geliri nedeniyle genel sa÷lÕk
sigortasÕndan prim ödeyerek yararlanmak zorunda kalan kiúilerin bulundu÷u
görülmektedir. Bu sorunun çözülebilmesi için aynÕ hanede yaúayan bir ailede birden fazla
gelir elde eden kiúinin bulunmasÕ durumunda yüksek olan gelirin genel sa÷lÕk sigortasÕ
priminin hesabÕnda dikkate alÕnmasÕ bir çözüm yolu olarak görülmektedir.

Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ ile getirilen uygulamalarÕn daha yüksek e÷itim düzeyinde
bulunan ve gelir düzeyi daha yüksek olan kesimler üzerindeki etkilerinin de÷iúip
de÷iúmedi÷i daha kapsamlÕ araútÕrmalarÕn konusunu oluúturabilir. Bu konuda yapÕlacak
bir araútÕrmayla Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn tam olarak de÷erlendirilebilece÷i ifade
edilebilir.
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Ek 1. Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ’nÕn SonuçlarÕnÕn Kronolojik Olarak
De÷erlendirilmesi

Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ kapsamÕnda gerçekleútirilen uygulamalar ve önemli
geliúmeler úu úekilde özetlenebilir: (OECD ve Dünya BankasÕ, 2008: 37; Akda÷, 2010:
21-23; Sülkü, 2011: 7-11; Acar, 2012: 41; Karadeniz, 2012: 117).

2003
Ambulans hizmetleri ücretsiz hale getirildi.
Ödeme gücü olmayan hastalarÕn hastanede rehin tutulmalarÕnÕn önlenmesine yönelik
uygulamalar baúlatÕldÕ.
10 Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ hastanesinde Performansa DayalÕ Ödeme Sisteminin pilot olarak
uygulanmasÕna baúlandÕ.
Emekli SandÕ÷Õ üyelerine, sevksiz özel hastanelere baúvuru olana÷Õ getirildi.

2004
Performansa DayalÕ Ödeme Sisteminin di÷er Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ kuruluúlarÕnda
uygulanmasÕna baúlandÕ.
Yeúil Kart sahipleri ayakta tedavi kapsamÕna alÕndÕ.
Hekim seçme hakkÕ Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ hastanelerinde uygulanmaya baúlandÕ.
Sosyal güvenlik kuruluúlarÕnÕn farklÕ geri ödeme sistemlerini ortadan kaldÕracak referans
fiyat sistemi getirildi.
Reçeteli ilaçlarda KDV %18’den %8’e indirildi.

2005
Yeúil Kart sahiplerinin ayakta tedavide verilen reçeteli ilaçlarÕ kapsama altÕna alÕndÕ.
SSK eczaneleri kapatÕldÕ ve üyelere tüm eczanelere eriúim hakkÕ tanÕndÕ.
SSK hastaneleri Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ’na devredildi.
ølaçlar için Yeúil Kart sahiplerine yönelik katkÕ payÕ koúulu getirildi.
ølk aile hekimli÷i uygulamasÕna Düzce’de baúlandÕ.
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2006
Tüm geri ödeme kurumlarÕnÕn, ilaç ödemelerinde uygulayaca÷Õ tek pozitif liste
uygulamasÕ baúlatÕldÕ.
5502 sayÕlÕ Kanun yürürlü÷e girerek Sosyal Güvenlik Kurumu kuruldu; böylece SSK,
Ba÷-Kur ve ES aynÕ çatÕ altÕnda toplandÕ.
Aile hekimli÷i uygulamalarÕna 5 il (Eskiúehir, Edirne, Denizli, AdÕyaman ve Gümüúhane)
dâhil edildi.
Sosyal Güvenlik Kurumunda ilaç harcamasÕ takip sistemi kuruldu ve Sosyal Güvenlik
Kurumu için MEDULA uygulamasÕ baúlatÕldÕ.

2007
Aile hekimli÷i uygulamasÕna 4 il (ElazÕ÷, Isparta, Samsun ve øzmir) dâhil edildi.
Birinci basamak sa÷lÕk hizmetleri tüm vatandaúlara (sosyal güvence kapsamÕnda
olmasalar bile) ücretsiz hale getirildi.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yayÕnladÕ÷Õ yeni SUT uygulamaya konuldu. Buna göre: i)
SSK ve Ba÷-Kur üyeleri için Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ hastanelerinden üniversite hastanelerine
sevk zorunlulu÷u kaldÕrÕldÕ. ii) Kronik rahatsÕzlÕ÷Õ olan hastalarÕn önce doktor onayÕ
olmaksÕzÕn eczanede tekrar reçete yaptÕrabilmesi uygulamasÕ getirildi. iii) Sosyal
Güvenlik Kurumu ile sözleúmeli hastanelerin yatan hastalarÕn ilaç ve tÕbbi malzemelerini
(sigorta kapsamÕnda) ücretsiz sa÷lamasÕ ve hastalardan ücret almalarÕ halinde
cezalandÕrÕlmalarÕ uygulamasÕ getirildi. iv) Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleúmeli tüm
Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ, üniversite ve özel hastanelerin taleplerini MEDULA üzerinden
bildirmeleri zorunlulu÷u getirildi.

2008
5754 sayÕlÕ Sosyal Sigortalar ve Genel Sa÷lÕk SigortasÕ Kanunu ile BazÕ Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde De÷iúiklik YapÕlmasÕna Dair Kanun kabul edildi.
Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaúan özel hastanelere, SUT fiyatÕ üzerine en fazla %30
fark alabilme sÕnÕrÕ getirildi; kanser tedavisi, acil ve yo÷un bakÕm ücretsiz hale getirildi.
Genel sa÷lÕk sigortasÕ sistemi yürürlü÷e girdi.
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2009
Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ hastaneleri için global bütçe uygulamasÕna baúlandÕ.
Kamu personelinin genel sa÷lÕk sigortasÕ kapsamÕna alÕnmasÕ hakkÕnda Tebli÷ 27436
sayÕlÕ Resmi Gazete ‘de açÕklandÕ. 15.01.2010 tarihinden itibaren ilgili kayÕt ve iúlemlerin
Sosyal Güvenlik Kurumu’na devir alÕnmasÕ kararÕ alÕndÕ.

2010
Kamu personeli genel sa÷lÕk sigortasÕ kapsamÕna alÕndÕ.
5947 sayÕlÕ Üniversite ve Sa÷lÕk Personelinin Tam Gün ÇalÕúmasÕna ve BazÕ Kanunlarda
De÷iúiklik YapÕlmasÕna Dair Kanun kabul edildi.
Sosyal Güvenlik Kurumu, hastalardan aldÕklarÕ fark ücretini belirlemek için anlaúmalÕ
oldu÷u özel hastaneleri sÕnÕflandÕrdÕ.
5997 sayÕlÕ Kanunla Yeúil Kart uygulamasÕnÕn 01.01.2012 tarihine kadar yürürlükte
kalmasÕ düzenlendi.
13.12.2010 tarihinden itibaren tüm illerde aile hekimli÷i uygulamasÕna geçilmiútir.

2011
Genel Sa÷lÕk SigortasÕ KapsamÕnda Gelir Tespiti, Tescil ve øzleme Sürecine øliúkin Usul
ve Esaslar HakkÕnda Yönetmelik 28.12.2011 tarihli 28156 sayÕlÕ Resmi Gazetede
yayÕnlandÕ.

2012
01.01.2012 tarihinden itibaren tüm nüfus genel sa÷lÕk sigortasÕnÕn kapsamÕna alÕnmÕú ve
Yeúil Kart uygulamasÕ yürürlükten kaldÕrÕlmÕútÕr.
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øKøNCø BÖLÜM

1.

Her türlü sa÷lÕk hizmetini alabilmekteyim.

2.

Temel sa÷lÕk hizmetleri tüm vatandaúlara eúit olarak sunulmaktadÕr.

3.

Daha önce sa÷lÕk hizmetlerine ulaúamayan kesimlerin sa÷lÕk
hizmetlerinden yararlanabilmeleri sa÷lanmÕútÕr.
Sunulan sa÷lÕk hizmetlerinin düzeyi yeterlidir.

4.

7.

Aile hekimli÷i sistemi ile di÷er sa÷lÕk kurumlarÕna sevk iúlemi
kolaylaúmÕútÕr.
Aile hekimli÷i sistemi ile önceki sa÷lÕk sisteminde aldÕ÷Õmdan daha iyi
sa÷lÕk hizmeti almaktayÕm.
Hastanelerin birleúmesi ile sa÷lÕk hizmetlerine daha kolay ulaúabiliyorum.

8.

Özel sa÷lÕk kurumlarÕna ücretsiz olarak eriúim kolaylaúmÕútÕr.

9.

Sa÷lÕk personelinin niteliklerinde artÕú sa÷lanmÕútÕr.

5.
6.

10.

Doktorlar sa÷lÕk sorunlarÕmla önceki sisteme göre daha fazla ilgilenmekte
ve çözüm önerileri sunmaktadÕr.

11.

HastalÕ÷ÕmÕn gerektirdi÷i tedavi hizmetlerine kÕsa sürede ulaúabiliyorum

12.

Bana tedavi süreci konusunda yeterince bilgi verilmektedir.

13.

Tüm vatandaúlarÕn eczanelerden ilaçlarÕnÕ alabilmeleri sayesinde ilaçlara
eriúim kolaylaúmÕútÕr.
Eczanelerden ilaçlarÕn alÕnmasÕ sÕrasÕnda hastalardan ilaçlar için alÕnan
katkÕ payÕnÕn miktarÕ yüksektir.
Eczanelerden ilaçlarÕn alÕnmasÕ sÕrasÕnda hastalardan tedavi ücreti olarak
alÕnan katÕlÕm payÕnÕn miktarÕ yüksektir.
Tedavi ücreti olarak alÕnan katÕlÕm payÕnÕn hastane yerine eczanelerde ilaç
alÕrken tahsil edilmesi olumlu bir uygulamadÕr.
øhtiyaç duydu÷um tüm ilaçlarÕ genel sa÷lÕk sigortasÕ kapsamÕnda
eczanelerden alabiliyorum.
Devlet hastanelerine randevu alÕnarak gidilmesi ile hasta memnuniyetinin
arttÕrÕlmasÕ sa÷lanmÕútÕr.
Devlet hastanelerine randevu alÕnarak gidilmesi ile sa÷lÕk hizmetlerinin
kalitesi arttÕrÕlmÕútÕr.
Devlet hastanelerine randevu alÕnarak gidilmesi ile sa÷lÕk hizmetlerinin
daha verimli olarak sunulmasÕ sa÷lanmÕútÕr.
Devlet hastanelerine randevu alÕnarak gidilmesi ile sa÷lÕk hizmetlerine
daha kolay ulaúÕlmaktadÕr.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.



Kesinlikle
katÕlmÕyorum

KatÕlmÕyorum

KararsÕzÕm

KatÕlÕyorum

Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕnÕn Etkinli÷ine Yönelik øfadeler

Kesinlikle
katÕlÕyorum

Bu bölümde Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕnÕn etkinli÷ini ölçmeye yönelik ifadelere yer verilmektedir. Bu
amaçla beú dereceli seçenekten oluúan sorulara yer verilmiútir. Lütfen tercihlerinizi belirtirken her bir soruyu
en olumludan (kesinlikle katÕlÕyorum), en olumsuza (kesinlikle katÕlmÕyorum) do÷ru size en uygun olan
seçene÷i (x) iúareti ile doldurunuz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bu bölümde Sa÷lÕkta Dönüúüm ProgramÕ ile getirilen uygulamalara yönelik sorulara yer
verilmektedir. Sorularda size uygun olan seçene÷i (x) iúareti ile doldurunuz.
1. Devlet hastanelerindeki hasta haklarÕ birimi hakkÕnda bilginiz var mÕ?
(CevabÕnÕz hayÕr ise 4. soruya geçiniz)
( ) Evet
( ) HayÕr
2. Hastanede yaúadÕ÷ÕnÕz herhangi bir sorunla ilgili olarak hasta haklarÕ birimine gittiniz mi?
(CevabÕnÕz hayÕr ise 4. soruya geçiniz)
( ) Evet
( ) HayÕr
3. Hasta haklarÕ biriminde sorununuza çözüm bulabildiniz mi?
( ) Evet
( ) HayÕr
4. Devlet hastanelerindeki kan tahlili ve MR gibi laboratuvar hizmetlerinin özel sektör tarafÕndan verilmesi
hakkÕnda ne düúünüyorsunuz?
( ) Çok iyi
( ) øyi
( ) Fikrim yok
( ) øyi de÷il
( ) Hiç iyi de÷il
5. Genel sa÷lÕk sigortasÕ prim miktarlarÕnÕn belirlenmesi için uygulanan gelir testi sizce gerekli midir?
( ) Evet
( ) HayÕr
( ) Fikrim yok
6. Gelir testinde sizi rahatsÕz eden sorular var mÕ?
(CevabÕnÕz hayÕr ise 8. soruya geçiniz)
( ) Evet
( ) HayÕr
( ) Fikrim yok
7. Gelir testinde yer alan hangi sorular sizi rahatsÕz etmektedir?
( ) Konut bilgileri ile ilgili sorular
( ) Maddi durumunuz ile ilgili sorular
( ) Sahip oldu÷unuz eúyalar ile ilgili sorular ( ) Harcama bilgilerinizi içeren sorular
( ) Kronik hastalÕk ve özür durumu bilgilerinizi içeren sorular
( ) Di÷er (Lütfen belirtiniz………………………………………………………………………………..)
8. Gelir testi adil bir úekilde gerçekleútirilebilmekte midir?
( ) Evet
( ) HayÕr
( ) Fikrim yok
9. Doktora ya da sa÷lÕk kurumuna hangi sÕklÕkta gitmektesiniz?
( ) Hiç gitmem ( ) Biraz hasta oldu÷umda giderim
( ) Çok hasta oldu÷umda giderim
( ) Hasta olmasam bile kontrol için giderim
( ) Fikrim yok
10. En sÕk hangi sa÷lÕk kurumuna gitmektesiniz?
( ) Aile hekimi
( ) Sa÷lÕk oca÷Õ
( ) Devlet hastanesi
( ) Özel hastane
( ) Özel poliklinik
( ) Özel doktor muayenehanesi
( ) Üniversite hastanesi
11. Genel olarak sa÷lÕk durumunuzu nasÕl tanÕmlarsÕnÕz?
( ) Çok iyi
( ) øyi
( ) Orta
( ) Kötü
( ) Çok kötü
12. Sa÷lÕk kurumlarÕnda karúÕlaútÕ÷ÕnÕz en önemli sorunlar nelerdir?
(Birden fazla seçene÷i iúaretleyebilirsiniz)
( ) Ücret ve katÕlÕm payÕ ile ilgili sorunlar
( ) Sosyal güvence ile ilgili sorunlar
( ) Sa÷lÕk personeli ile yaúanan iletiúim sorunlarÕ ( ) Uzun bekleme süreleri
( ) HastalÕkla ilgili yeterli bilgi alamama
( ) Hiçbir sorun ile karúÕlaúmadÕm
( ) Di÷er (Lütfen belirtiniz……………………………………………………………………………...…..)



13. 2003 yÕlÕndan itibaren hizmet aldÕ÷ÕnÕz sa÷lÕk kurumlarÕnda yaúanan en önemli olumlu de÷iúiklikler
nelerdir? (Birden fazla seçene÷i iúaretleyebilirsiniz)
( ) Personelin davranÕúÕ
( ) KurumlarÕn fiziki koúullarÕ
( ) Bürokratik iúlemler (Sevk iúlemleri gibi)
( ) Temizlik koúullarÕ
( ) Hizmetin kalitesi
( ) Hiçbir olumlu de÷iúiklik olmadÕ
( ) Di÷er (Lütfen belirtiniz………………………………………………………………………….………)
14. 2003 yÕlÕndan itibaren herhangi bir sa÷lÕk kurumundan poliklinik ve muayene gibi ayakta tedavi hizmeti
aldÕnÕz mÕ?
(CevabÕnÕz hayÕr ise 16. soruya geçiniz)
( ) Evet
( ) HayÕr
15. Hastanelerde sunulan ayakta tedavi hizmetlerinden memnun musunuz?
( ) Evet
( ) HayÕr
( ) Fikrim yok
16. 2003 yÕlÕndan itibaren herhangi bir sa÷lÕk kurumunda yatarak tedavi oldunuz mu?
(CevabÕnÕz hayÕr ise 19. soruya geçiniz)
( ) Evet
( ) HayÕr
17. Hastanelerde sunulan yatarak tedavi hizmetlerinden memnun musunuz?
( ) Evet
( ) HayÕr
( ) Fikrim yok
18. Yatarak tedavi sÕrasÕnda ek bir ücret ödemeniz gerekti mi?
( ) Evet
( ) HayÕr
19. 2003 yÕlÕndan itibaren hiç ameliyat geçirdiniz mi? (CevabÕnÕz hayÕr ise 21. soruya geçiniz)
( ) Evet
( ) HayÕr
20. AmeliyatÕnÕz için sizden bÕçak parasÕ adÕ altÕnda bir ödeme yapmanÕz istendi mi?
( ) Evet
( ) HayÕr
(CevabÕnÕz evet ise açÕklar mÕsÕnÕz?.................................................................................................................)
21. Ücretsiz hale getirilen 112 ambulans hizmeti ve acil servis hizmetleri gibi acil sa÷lÕk hizmetlerinden
yararlandÕnÕz mÕ? (CevabÕnÕz hayÕr ise 23. soruya geçiniz)
( ) Evet
( ) HayÕr
22. Ücretsiz hale getirilen acil sa÷lÕk hizmetlerinden memnun kaldÕnÕz mÕ?
( ) Evet
( ) HayÕr
( ) Fikrim yok
23. Baúvurdu÷unuz sa÷lÕk kuruluúunda doktorunuzu kendiniz seçebildiniz mi?
( ) Evet
( ) HayÕr
24. Sa÷lÕk hizmetlerinde yaúanan dönüúümü nasÕl de÷erlendirmektesiniz?
( ) Çok iyi
( ) øyi
( ) Fikrim yok
( ) øyi de÷il
( ) Hiç iyi de÷il
25. Eklemek istedi÷iniz baúka bir konu var mÕ?...................................................................................................



Kaynakça
Abrahamson, P. (1999). The welfare modelling business. Social Policy and
Administration, 33(4), 394-415.
Acar, F. (2012). Genel sa÷lÕk sigortasÕ uygulamasÕ. Türk-øú Dergisi, 2 (397), 40-42.
Acar, F. (2013). Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2013 vizyonu. Mercek Dergisi, (69), 3341.
Acartürk, E. ve Keskin, S. (2012). Türkiye’de sa÷lÕk sektöründe kamu özel ortaklÕ÷Õ
modeli. Süleyman Demirel Üniversitesi øktisadi ve ødari Bilimler Fakültesi
Dergisi, 17 (3), 25-51.
A÷artan, T. (2008). Turkish health system in transition: Historical background and
reform experience. YayÕnlanmamÕú Doktora Tezi. New York: Binghamton
University.
A÷artan, T. (2011a). Sa÷lÕkta reform salgÕnÕ. Avrupa’da ve Türkiye’de Sa÷lÕk PolitikalarÕ.
(Der: Ç. Keyder, N. Üstünda÷, T. A÷artan, Ç. Yoltar). østanbul: øletiúim YayÕnlarÕ,
ss. 37-54.
A÷artan, T. (2011b). Metalaúma ve sa÷lÕkta dönüúümün sÕnÕrlarÕ: Türkiye Örne÷i.
Neoliberalizm ve Mahremiyet. (Haz: C. Özbay, A. Terzio÷lu, Y. Yasin). østanbul:
Metis YayÕnlarÕ, ss. 31-44.
Akda÷, R. (2007). Nereden nereye Türkiye sa÷lÕkta dönüúüm programÕ KasÕm 2002 –
Haziran 2007. Ankara: T.C. Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ YayÕnlarÕ.
Akda÷, R. (2008a). ølerleme raporu Türkiye sa÷lÕkta dönüúüm programÕ. Ankara: T.C.
Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ YayÕn No: 749.
Akda÷, R. (2008b). Türkiye sa÷lÕkta dönüúüm programÕ ve temel sa÷lÕk hizmetleri.
Ankara: T.C. Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ YayÕn No: 770.
Akda÷, R. (2010). Türkiye sa÷lÕkta dönüúüm programÕ. (ølerleme raporu: Eylül 2010).
Ankara: T.C. Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ YayÕn No: 807.
Akda÷, R. (2011a). Türkiye sa÷lÕkta dönüúüm programÕ. (De÷erlendirme raporu: 20032010). Ankara: T. C. Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ YayÕn No: 839.
Akda÷, R. (2011b). Birinci basamak sa÷lÕk hizmetlerinde hasta memnuniyeti 2011.
Ankara: T.C. Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ YayÕn No: 849
Akda÷, R. (2011c). Kamu hastanelerinin genel verimlili÷inin de÷erlendirilmesi. Ankara:
T.C. Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ YayÕn No: 848.
194


Akda÷, R. (2011d). Toplumun akÕlcÕ ilaç kullanÕmÕna bakÕúÕ. Ankara: T.C. Sa÷lÕk
BakanlÕ÷Õ YayÕn No: 856.
Akda÷, R. (2011e). Hekimlerin akÕlcÕ ilaç kullanÕmÕna bakÕúÕ. Ankara: T.C. Sa÷lÕk
BakanlÕ÷Õ YayÕn No: 857.
Akdur, R. (1999). Türkiye’de sa÷lÕk hizmetleri ve Avrupa Toplulu÷u ülkeleri ile
kÕyaslanmasÕ. Ankara: Ankara Üniversitesi BasÕmevi.
Akdur, R. (2006). Sa÷lÕk sektörü temel kavramlar, Türkiye ve Avrupa Birli÷i’nde durum
ve Türkiye’nin birli÷e uyumu. (3. baskÕ). Ankara: ATAUM YayÕnlarÕ.
Aksako÷lu, G. (1994). øngiltere sa÷lÕk sistemi. Toplum ve Hekim, 64 (5), 96-100.
Aksako÷lu, G. ve Giray, H. (2006). Birleúik KrallÕk’ta ulusal sa÷lÕk hizmetinin öyküsü.
Toplum ve Hekim,21 (5-6), 335-343.
Aksoy, B. (2007). Bir meslek örgütünün kurumsal de÷iúimdeki yeri: Türkiye sa÷lÕk alanÕ
örne÷i. YayÕnlanmamÕú Doktora Tezi. Ankara: Baúkent Üniversitesi.
Aktan, C. ve IúÕk, K. (2007). Sa÷lÕk hizmetlerinin sunumu ve alternatif yöntemler. Sa÷lÕk
hizmetlerinin sunumunda alternatif yöntemler. (Ed: C. Aktan ve Saran). Ankara:
T. C. Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ ve Aura YayÕnlarÕ.
Alcock, C.; Payne, S.; Sullivan, M. (2000). Introducing social policy. Harlow: Prentice
Hall.
Alcock, P.; May, M.; Rowlingson, K. (2011). Sosyal politika kuramlar ve uygulamalar.
(Çevirenler: B. YÕldÕrÕm, B. Mercan, O. C. Taútan, O. Tezgel, ù. Gökbayrak),
Ankara: Siyasal Kitapevi.
Alper, Y. (2012). Genel sa÷lÕk sigortasÕ ve gelir testi uygulamasÕ. Türk-øú Dergisi, 2
(397), 56-60.
Altan, Ö. Z. (2006). Sosyal politika dersleri. Eskiúehir: Anadolu Üniversitesi YayÕnlarÕ.
Altay, A. (2007). Sa÷lÕk hizmetlerinin sunumunda yeni açÕlÕmlar ve Türkiye açÕsÕndan
de÷erlendirilmesi. SayÕútay Dergisi,(64), 33-58.
AltunÕúÕk, R.; Coúkun, R.; Bayraktaro÷lu, S. ve YÕldÕrÕm, E. (2010). Sosyal bilimlerde
araútÕrma yöntemleri: SPSS uygulamalÕ (6. baskÕ). Sakarya: Sakarya YayÕncÕlÕk.
Arts, W. ve Gelissen, J. (2002). Three worlds of welfare capitalism or more? A state-ofthe-art report. Journal of European Social Policy,12 (2), 137-158.
Ataay, F. (2007). Kamu hastane birlikleri tasarÕsÕ üzerine de÷erlendirme. (1. baskÕ).
Ankara: Türk Tabipleri Birli÷i YayÕnlarÕ.

195


Aydemir, ø. (2010). Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ’na ba÷lÕ hastanelerde hasta haklarÕ uygulamalarÕnÕn
de÷erlendirilmesi. YayÕnlanmamÕú Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
Aydemir, ø. ve IúÕkhan, V. (2012). Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ’na ba÷lÕ hastanelerde hasta haklarÕ
uygulamalarÕnÕn de÷erlendirilmesi. Eskiúehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, 13 (2), 67-86.
AydÕn, U. (1998). Sosyal güvenlikte özelleútirme sebepler ve uygulamalar. Çimento
øúveren Dergisi, 12 (5), 4-15.
AydÕn, U. (1999). Sosyal güvenlik sorunlarÕnÕn çözümünde özel sigortalar. Eskiúehir:
Anadolu Üniversitesi YayÕnlarÕ.
AydÕn, U. (2011). Social security reform process in Turkey and two years after. øú dünyasÕ
ve hukuk, (Prof. Dr. Tankut Centel’e arma÷an). østanbul: østanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi YayÕnÕ, No: 720, ss. 71-97.
Azap, A. (2007). øspanya sa÷lÕk sistemi: Yerinden yönetmek merkezden yönetime göre
daha mÕ iyi? Toplum ve Hekim, 22 (4), 242-246.
Bakar, A. ve Akgün, S. (2005). Türkiye’de sa÷lÕk reformlarÕ; sonu gelmeyen hikâye.
Toplum ve Hekim, 20 (5), 339-352.
Bambra, C. (2005a). Worlds of welfare and the health care discrepancy. Social Policy &
Society, 4 (1), 31-41.
Bambra, C. (2005b). Cash versus services: ‘Worlds of welfare’ and the
decommodification of cash benefits and health care services. Journal of Social
Policy, 34 (2), 195-213.
Bambra, C. (2007). “Sifting the wheat from the Chaff”: A two-dimensional discriminant
analysis of welfare state regime theory. Social Policy and Administration,41 (1),
1-28.
Baú, T. (2010). Anket nasÕl hazÕrlanÕr? Anket nasÕl de÷erlendirilir? Anket nasÕl
uygulanÕr? (6. baskÕ). Ankara: Seçkin YayÕnlarÕ.
Belek, ø. (2000). Sosyal devletin çöküúü ve sa÷lÕ÷Õn ekonomi politi÷i. østanbul: Sorun
YayÕnlarÕ.
Belek, ø. (2009). Küba’da sa÷lÕk. Sosyalizmin baúarÕsÕ. (2. baskÕ). østanbul: YazÕlama
YayÕnevi.
Blomqvist, A. ve Jonsson, E. (2008). Introduction. Financing health care. (Ed: M. Lu ve
E. Jonsson). KGaA, Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH&Co, ss. 1-15.

196


Bonoli, G. (1997). Classifying welfare states: a two-dimension approach. Journal of
Social Policy,26 (3), 351-372.
Boyle, S. (2008). The health system in England. Eurohealth, 14 (1), 1-2.
Boyle, S. (2011). United Kingdom (England): Health system review. Health Systems in
Transition, 13 (1), 1-486.
Brouwer, S. (2012). Devrimci doktorlar. (Çev: L. Aydeniz). Ankara: NotaBene
YayÕnlarÕ.
Bu÷ra, A. (2010). Kapitalizm, yoksulluk ve Türkiye’de sosyal politika (4. baskÕ). østanbul:
øletiúim YayÕnlarÕ.
Bu÷ra, A. ve Keyder, Ç. (2006). Önsöz. Sosyal politika yazÕlarÕ. (Der: A. Bu÷ra ve Ç.
Keyder). østanbul: øletiúim YayÕnlarÕ, ss. 7-17.
Bulut, A. (2011). Türkiye’de sa÷lÕk reformunun tarihçesi. Avrupa’da ve Türkiye’de
sa÷lÕk politikalarÕ. (Der: Ç, Keyder, N. Üstünda÷, T. A÷artan, Ç. Yoltar), østanbul:
øletiúim YayÕnlarÕ, ss. 111-124.
Bulut, N. (2009). Sanayi devriminden küreselleúmeye sosyal haklar. østanbul: On øki
Levha YayÕncÕlÕk.
Burau, V. ve Blank, R. H. (2006). Comparing health policy: An assessment of typologies
of health systems. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and
Practice, 8 (1), 63-76.
Busse, R. (2008). The health system in Germany. Eurohealth, 14 (1), 5-6.
Busse, R. ve Riesberg A. (2004). Health care systems in transition: Germany.
Copenhagen: WHO Regional Office for Europe on behalf of the European
Observatory on Health Systems and Policies.
Cerami, A. (2006). The reform challenges to the Central and Eastern European welfare
regime. Paper presented at the international conference: Transformation of
Social Policy in Europe: Patterns, Issues and Challenges for the EU-25 and
Candidate Countries. Ankara: METU.
Çelik, A. (30.10.2005). Marx bu sÕnavdan çakardÕ. Radikal.
Çelik, Y. (2011). Sa÷lÕk ekonomisi. Ankara: Siyasal Kitapevi.
Çelikay, F. (2009). Türkiye’de sa÷lÕk hizmetlerinin finansmanÕ açÕsÕndan sa÷lÕk sigortasÕ
sisteminin etkinli÷i ve gelece÷i. YayÕnlanmamÕú Yüksek Lisans Tezi. Eskiúehir:
Eskiúehir Osmangazi Üniversitesi.

197


Çelikay, F. ve Gümüú, E. (2011). Sa÷lÕkta dönüúümün ampirik analizi. Ankara
Üniversitesi SBF Dergisi, 66 (3), 55-92.
Çerkezo÷lu, A. (2012). Sa÷lÕkta hizmet satÕn alma, mücadele, örgütlenme, deneyimler…
Sa÷lÕ÷Õn siyasal ekonomisi hekim/sa÷lÕkçÕ emek tartÕúmalarÕ. (Der: A. Soyer).
østanbul: Sorun YayÕnlarÕ, ss. 102-110.
Çolak, E. (2012). Genel sa÷lÕk sigortasÕ hakkÕnda. Türk-øú Dergisi, 2 (397), 44-46.
Çubuk, A. (1983). Sosyal politika ve sosyal güvenlik. Ankara: Gazi Üniversitesi
YayÕnlarÕ.
Deacon, B. (2000). Eastern European welfare states: the impact of the politics of
globalization. Journal of European Social Policy, 10, 146-161.
Demirbilek, S. (2009). Sosyal politika ba÷lamÕnda sosyal hizmet. øzmir: Dokuz Eylül
Üniversitesi YayÕnlarÕ.
Dinler, V. ve øçli, T. (2009). Suç ve yoksulluk etkiselli÷i (Isparta cezaevi örne÷i).
UluslararasÕ Davraz Kongresi. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi, ss. 24692486.
Durmuú, M. (2011). Obama sa÷lÕk reformu: Kanseri Aspirinle tedavi etmek! ÇalÕúma ve
Toplum, 4 (31), 59-72.
Ekuklu, G. (2006). Norveç sa÷lÕk sistemi. Toplum ve Hekim, 21 (5-6), 372-378.
Elbek, O. ve Adaú, E. B. (2009). Sa÷lÕkta dönüúüm: Eleútirel bir de÷erlendirme. Türkiye
Psikiyatri Derne÷i Bülteni, 12 (1), 33-44.
Ergün, K. (2012). Genel sa÷lÕk sigortasÕ uygulamalarÕ. TÜRK-øù, (397), 47-48.
Erkoç, M. ve Ça÷layan, Ç. (2006). Küba sa÷lÕk sistemi paradoks mu, sosyalizm mi?
Toplum ve Hekim, 21 (5-6), 459-469.
Erkul, ø. (1988). Sosyal politika dersleri. Eskiúehir: Anadolu Üniversitesi E÷itim, Sa÷lÕk
ve Bilimsel AraútÕrma ÇalÕúmalarÕ VakfÕ YayÕnlarÕ, No: 50.
Esping-Andersen, G. (1990). The three worlds of welfare capitalism. Oxford: Polity
Press.
Fajth, G. (1999). Social security in a rapidly changing environment: The case of the postcommunist transformation. Socail Policy & Administration, 33 (4), 416-436.
Ferrera, M. (2006). Sosyal Avrupa’da Güney Avrupa refah modeli. Sosyal politika
yazÕlarÕ. (Der: A. Bu÷ra ve Ç. Keyder). østanbul: øletiúim YayÕnlarÕ, ss. 195-229.

198


Freeman, R. (1998). Competition in context: the politics of health care reform in Europe.
International Journal for Quality in Health Care, 10 (5), 395-401.
Freeman, R. ve Moran, M. (2000). Reformig health care in Europe. West European
Politics, 23 (2), 35-58.
Gough, I. (2001). Globalization and regional welfare regimes: The East Asian case.
Global Socail Policy, 1, 163-189.
GölbaúÕ, S. (2008). Kentleúme ve suç: østanbul’un kentleúme süreci ile suçluluk
arasÕndaki iliúkinin kuramsal de÷erlendirilmesi (1. baskÕ). østanbul: On øki Levha
YayÕncÕlÕk.
Göze, A. (1995). Liberal marxiste faúist ve sosyal devlet. østanbul: Beta YayÕnlarÕ.
Groenewegen, P. (2011). Do÷u Avrupa’da sa÷lÕk reformu. Avrupa’da ve Türkiye’de
sa÷lÕk politikalarÕ. (Der: Ç. Keyder, N. Üstünda÷, T. A÷artan, Ç. Yoltar), østanbul:
øletiúim YayÕnlarÕ, ss. 125-140.
Guillen, A. M. (2002). The politics of universalisation: Establishing national health
services in southern europe. West European Politics, 25 (4), 49-68.
Guillen, A. M. (2011). Güney Avrupa’da sa÷lÕk reformu. Avrupa’da ve Türkiye’de sa÷lÕk
politikalarÕ. (Der: Ç. Keyder, N. Üstünda÷, T. A÷artan, Ç. Yoltar). østanbul:
øletiúim YayÕnlarÕ, ss. 141-162.
Gül, S. S. (2006). Sosyal devlet bitti, yaúasÕn piyasa (2. baskÕ). Ankara: Ebabil YayÕncÕlÕk.
Gül, S. S. ve Ergun, A. D. (2010). Piyasa odaklÕ bir uygulama olarak aile hekimli÷i:
Sa÷lÕk hizmetinin sunumunda olasÕ kayÕplar. Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu
II Bildiriler KitabÕ. østanbul: Petrol-øú YayÕnÕ, 317-337.
Gülmez, M. (2009). ønsan haklarÕ olarak sosyal haklar ve haksÕzlÕklar. UluslararasÕ
Sosyal Haklar Sempozyumu Bildiriler KitabÕ. Ankara: Belediye-øú SendikasÕ
YayÕnÕ, 3-17.
Gümüú, E. (2010). Türkiye’de sosyal güvenlik sistemi: Mevcut durum, sorunlar ve
öneriler. Seta Analiz, (24), 1-24.
GünaydÕn, D. (2011). Sa÷lÕk hizmetlerinde küresel reform yaklaúÕmlarÕ. Sosyal Siyaset
KonferanslarÕ, 2011/1 (60), 323-365.
Güngör, H. (2012). Sa÷lÕk sektöründe kamu-özel iúbirli÷i uygulamalarÕ ve Türkiye için
de÷erlendirme. Ankara: T.C. KalkÕnma BakanlÕ÷Õ YayÕn No: 2831.
Güven, S. (1997). Sosyal politikanÕn temelleri. Bursa: Ezgi Kitapevi YayÕnlarÕ.

199


Güzel, A.; Okur, A. R.; Caniklio÷lu, N. (2010). Sosyal güvenlik hukuku. østanbul: Beta
YayÕnlarÕ.
Hamzao÷lu, O. (2007). Yeni liberal politikalar ve Türkiye’de sa÷lÕkta reform-dönüúüm.
Toplum ve Hekim, 22 (6), 418-431.
Hamzao÷lu, O. ve Yavuz, C. I. (2006). Sa÷lÕkta AKP’li dönemin bilançosu üzerine.
Mülkiye Dergisi, 30 (252), 275-296.
Hanlein, A. (2006). Türkiye’de sürgün bir Alman sosyal politikacÕ. (Çev: Alpay
Hekimler) ÇalÕúma ve Toplum, 31 (2), 31-47.
Hassenteufel, P.; Smyrl, M.; Genieys, W. ve Fuentes, F. J. M. (2010). Programmatic
actors and the transformation of European health care states. Journal of Health
Politics, Policy and Law, 35 (4), 517-538.
Hayran, O. (1998). Sa÷lÕk hizmetleri. Sa÷lÕk hizmetleri el kitabÕ. (Ed: O. Hayran ve H.
Sur). østanbul: Yüce YayÕm, ss. 15-32.
Hayran, O. (1998). Sa÷lÕk hizmetlerinin özel ve kamusal yönü. Sa÷lÕk hizmetleri el kitabÕ.
(Ed: O. Hayran ve H. Sur). østanbul: Yüce YayÕm, ss. 49-61.
Hill, M. (2006). Social policy in the modern world:a comparative text. Oxford: Blackwell
Publishing.
Jordan, B. (2006). Social policy for the twenty-first century. Cambridge: Polity Press.
Kablay, S. (2002). Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ’nÕn hastaneleri özerkleútirme politikasÕna eleútirel
bir bakÕú. Kamu Yönetimi DünyasÕ Dergisi, 3 (11-12), 36-41.
Kabo÷lu, ø. Ö. (2010). Anayasa’da sosyal haklar: alanÕ ve sÕnÕrlarÕ. Sosyal Haklar Ulusal
Sempozyumu II Bildiriler KitabÕ. østanbul: Petrol-øú YayÕnÕ, 43-60.
Kara, B. (2002). Küba’nÕn devrim öncesi ve sonrasÕ sa÷lÕk sistemleri. Toplum ve Hekim,
17 (3), 220-228.
Kara, U. (2004). Sosyal devletin yükseliúi ve düúüúü. Ankara: Maki BasÕm YayÕn.
Karabulut, K. (2001). Sa÷lÕk sektöründe özelleútirme. Atatürk Üniversitesi øktisadi ve
ødari Bilimler Dergisi, 15 (1-2), 31-39.
Karadeniz, O. (2012). Extension of health services coverage for needy in Turkey: From
social assistance to general health insurance. Sosyal Güvenlik Dergisi, 2 (2), 103123.
Karahano÷ullarÕ, O. (2011). Kamu hizmetleri piyasa iliúkisinde dördüncü tip: Eksik
imtiyaz (kamu-özel ortaklÕ÷Õ). Toplum ve Hekim, 26 (5), 323-347.

200


Karasu, K. (2011). Sa÷lÕk hizmetlerinin örgütlenmesinde kamu-özel ortaklÕ÷Õ. Ankara
Üniversitesi SBF Dergisi, 66 (3), 217-262.
Kasza, G. J. (2002). The illusion of welfare regimes. Journal of Social Policy, 31 (2),
271-287.
Kessler, G. (1945). øçtimai siyaset. (Çev: O. Tuna). østanbul: Gençlik Kitabevi NeúriyatÕ.
Keyder, Ç. (2011). Giriú. Avrupa’da ve Türkiye’de sa÷lÕk politikalarÕ. (Der: Ç. Keyder,
N. Üstünda÷, T. A÷artan, Ç. Yoltar). østanbul: øletiúim YayÕnlarÕ, ss. 15-35.
Koçak, O. ve SayÕm, F. (2009). Refah devleti ÕúÕ÷Õnda sa÷lÕk hizmetleri ve Türkiye’de
sa÷lÕk sektöründeki geliúmeler. Paper presented at EconAnadolu 2009: Anadolu
International Conference in Economics. June 17-19. Eskiúehir: Anadolu
Üniversitesi.
Koçak, O. ve Tiryaki, D. (2011). Sosyal devlet anlayÕúÕnda sa÷lÕk politikalarÕnÕn önemi
ve sa÷lÕkta dönüúüm programÕnÕn de÷erlendirilmesi: Yalova örne÷i. østanbul
Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (19), 51-84.
Koray, M. (2005). Avrupa toplum modeli. Ankara: ømge Kitapevi YayÕnlarÕ.
Koray, M. (2008). Sosyal politika. Ankara: ømge Kitapevi YayÕnlarÕ.
Korpi, W. ve Palme, J. (1998). The paradox of redistribution and strategies of equality:
Welfare state institutions, inequality and poverty in the Western Countries.
American Sociological Review, 63 (5), 661-687.
Kuhnle, S. (2001). The Nordic welfare state in a European context: dealing with new
economic and ideological challenges in the 1990s. Welfare state futures. (Ed: S.
Leibfried). Cambridge: Cambridge University Press, ss. 103-122.
Lamping, W. ve Steffen, M. (2009). European union and health policy: The “chaordic”
dynamics of integration. Social Science Quarterly, 90 (5), 1361-1379.
Lister, J. ve Labonte, R. (2011). Küreselleúme ve sa÷lÕk sistemleri de÷iúimi.
Küreselleúme ve sa÷lÕk. (Ed: ø. KayÕ ve Y. Yasin). østanbul: ønsev YayÕnlarÕ, ss.
200-233.
Ljubljana charter on reforming health care in Europe. (1996). The Ljubljana Charter was
adopted by the European Member States of WHO in Ljubljana, Slovenia.
Midgley, J.; Tracy, M. B.; Livermore, M. (2000). The handbook of social policy.
Thousand Oaks: Sage Publications.

201


Moran, M. (1999). Governing the health care state: A comparative study of the United
Kingdom and Germany. Manchester: Manchester University Press.
Moran, M. (2000). Understanding the welfare state: the case of health care. British
Journal of Politics and International Relations,2 (2), 135-160.
Mutlu, A. ve IúÕk, A. K. (2005). Sa÷lÕk ekonomisine giriú. (2. basÕm). Bursa: Ekin
Kitapevi YayÕnlarÕ.
OECD (2013). OECD health data 2013. http://www.oecd.org/health/healthdata (Eriúim
tarihi: 30.10.2013).
OECD ve Dünya BankasÕ (2008). OECD sa÷lÕk sistemi incelemeleri: Türkiye.
Oral, A. ø. (2002). Dünya’da ve Türkiye’de sosyal sigortalar kapsamÕnda sa÷lÕk sigortasÕ
uygulamalarÕ. Eskiúehir: Anadolu Üniversitesi YayÕnlarÕ.
Öcek, Z. (2007). Almanya sa÷lÕk sistemi. Toplum ve Hekim, 22 (1-2), 83-95.
Övretveit, J. (2005). øskandinav ülkelerinde özelleútirme ve özel sa÷lÕk hizmetleri. (Çev:
N. Etiler), Toplum ve Hekim, 20 (5), 353-360.
Özdemir, S. (2007). Küreselleúme sürecinde refah devleti. østanbul: østanbul Ticaret
OdasÕ YayÕnlarÕ.
Özkalp, E. (2000). Sosyolojiye giriú (10. baskÕ). Eskiúehir: Anadolu Üniversitesi
YayÕnlarÕ.
Özseven, M.; DanÕúman, A.; Bingöl, A. S. (2013). Çoklu kurumsal mantÕklardan yeni bir
kurumsal mantÕ÷a do÷ru: Türk sa÷lÕk alanÕnda bir inceleme. 4. Örgüt KuramÕ
ÇalÕútayÕ. Ankara: YÕldÕrÕm BeyazÕt Üniversitesi YayÕnlarÕ, ss. 1-22.
Özúahin, A. ve Sözmen, M. K. (2006). Danimarka sa÷lÕk sistemi. Toplum ve Hekim, 21
(5-6), 413-425.
Özu÷urlu, M. (2003). Sosyal politikanÕn dönüúümü ya da sÕfatÕn suretten kopuúu. Mülkiye
Dergisi, 27 (239), 59-75.
Pala, K. (2002). Temel sa÷lÕk hizmetleriyle ilgili uluslararasÕ Alma Ata ToplantÕsÕ.
Toplum ve Hekim Dergisi,17 (2), 101-106.
Pavolini, E. ve Ranci, C. (2008). Restructuring the welfare state: reforms in long-term
care in Western European countries. Journal of European Social Policy, 18, 246259.
Ramesh, M. ve Asher, M. G. (2000). Welfare capitalism in southeast Asia. New York:
PALGRAVE.

202


Reibling, N. (2010). Healthcare systems in Europe: towards an incorporation of patient
access. Journal of European Social Policy, 20 (1), 5-18.
Saraço÷lu, G. V. (2007). Edirne’de toplum sa÷lÕ÷Õ merkezinde çalÕúmak. Toplum ve
Hekim, 22 (6), 463-469.
SayÕm, F. (2011). Sa÷lÕk piyasasÕ ve etik. Bursa: MKM YayÕncÕlÕk.
Scruggs, L. ve Allan, J. (2006). Welfare-state decommodification in 18 OECD countries:
a replication and revision. Journal of European Social Policy, 16 (1), 55-72.
Serin, ø. (2004). Genel sa÷lÕk sigortasÕ ve Türkiye’de uygulanabilirli÷i. østanbul: KazancÕ
Kitap YayÕnlarÕ.
Serter, N. (1994a). Türkiye’nin sosyal yapÕsÕ. østanbul: Filiz Kitapevi.
Serter, N. (1994b). Devlet görevlerindeki geliúmelerin sonucu olarak Sosyal Devlet.
østanbul: østanbul Üniversitesi YayÕnlarÕ.
Serter, N. (1996). Türkiye’de sa÷lÕk hizmetlerindeki geliúmeler. Sabahaddin Zaim’e
Arma÷an, øktisat Fakültesi MecmuasÕ, 1 (4), 417-436.
Sertlek, T. (2012). Sa÷lÕk hizmetleri ve taúeronlaúma. Sa÷lÕ÷Õn siyasal ekonomisi
hekim/sa÷lÕkçÕ emek tartÕúmalarÕ. (Der: A. Soyer). østanbul: Sorun YayÕnlarÕ, ss.
90-101.
Soyer, A. (2003). 1980’den günümüze sa÷lÕk politikalarÕ. Praksis, 9, 301-319.
Soyer, A. (2012). Sa÷lÕk hizmetlerinde “fabrika” dönemine geçiliyor. Sa÷lÕ÷Õn siyasal
ekonomisi hekim/sa÷lÕkçÕ emek tartÕúmalarÕ. (Der: A. Soyer). østanbul: Sorun
YayÕnlarÕ, ss. 194-197.
Sönmez, M. (2011). Paran kadar sa÷lÕk Türkiye’de sa÷lÕ÷Õn ticarileúmesi. østanbul:
Yordam Kitap.
Standing, G. (1996). Social protection in Central and Eastern Europe: a tale of slipping
anchors and torn safety nets. Welfare states in transition. (Ed: G. EspingAndersen). London: Sage Publications, ss. 225-255.
Su÷ur, N.; Su÷ur, S.; ùavran, T.; Çetin, O. ve Akarçay, E. (2010). Eskiúehir’de çalÕúan
yoksullar, enformel istihdam ve yoksulluk iliúkileri. Eskiúehir: Anadolu
Üniversitesi YayÕnlarÕ.
Sülkü, S. N. (2011). Türkiye’de sa÷lÕkta dönüúüm programÕ öncesi ve sonrasÕnda sa÷lÕk
hizmetlerinin sunumu, finansmanÕ ve sa÷lÕk harcamalarÕ. Ankara: T.C. Maliye
BakanlÕ÷Õ Strateji Geliútirme BaúkanlÕ÷Õ YayÕn No: 2011/414.

203


ùavran, T. G. (2010). Toplumsal eúitsizlikler ve sa÷lÕk: Eskiúehir’de sosyolojik bir
araútÕrma. YayÕnlanmamÕú Doktora Tezi. Eskiúehir: Anadolu Üniversitesi.
ùenkal, A. (2005). Küreselleúme sürecinde sosyal politika. (1. baskÕ). østanbul: Alfa
YayÕnlarÕ.
ùimúek, A. (2012). AraútÕrma modelleri. Sosyal bilimlerde araútÕrma yöntemleri (Ed: A.
ùimúek). Eskiúehir: Anadolu Üniversitesi AçÕkö÷retim Fakültesi YayÕnlarÕ, ss. 80107.
T.C. Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ (2012a). 2012 yÕlÕ Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ faaliyet raporu. Ankara.
T.C. Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ (2012b). Sa÷lÕk østatistikleri yÕllÕ÷Õ 2011. Ankara: Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ
Sa÷lÕk AraútÕrmalarÕ Genel Müdürlü÷ü YayÕnlarÕ.
T.C. Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ. (2007). Sa÷lÕkta e-dönüúüm. Ankara: Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ YayÕnlarÕ.
Talas, C. (1992). Türkiye’nin açÕklamalÕ sosyal politika tarihi. Ankara: Bilgi YayÕnevi.
TaúcÕ, F. (2010). Sosyal politikalarda can simidi sosyal yardÕm. (1. basÕm). Ankara:
Nobel YayÕncÕlÕk.
TaúcÕ, F. (2012). Sosyal politika ahlakÕ. (1. basÕm). Ankara: Nobel YayÕncÕlÕk.
Tatar, M. (2011). Sa÷lÕk hizmetlerinin finansman modelleri: Sosyal sa÷lÕk sigortasÕnÕn
Türkiye’de geliúimi. Sosyal Güvenlik Dergisi,1(1), 103-133.
Terzi, C. (2007). Amerika Birleúik Devletleri sa÷lÕk sistemi. Toplum ve Hekim, 22 (1-2),
2-22.
Tokat, M. (1998). Sa÷lÕk ekonomisi. (Ed: ø. ùÕklar). Eskiúehir: Anadolu Üniversitesi
AçÕkö÷retim Fakültesi YayÕnlarÕ.
Tokol, A. ve Alper, Y. (2011). Sosyal politika. Bursa: Dora YayÕnevi.
Tuna, O. ve YalçÕntaú, N. (1999). Sosyal siyaset. østanbul: Filiz kitapevi.
Turan, N. (1994). Türkiye’de sa÷lÕk hizmetleri ve sa÷lÕk sektöründe temel sorunlar:
çözüm için sa÷lÕk kooperatifçili÷inden yararlanma gere÷i ve olanaklarÕ.
Eskiúehir: Anadolu Üniversitesi YayÕnlarÕ.
TuranlÕ, M.; Cengiz, D. T.; Özden, Ü. H.; Baúar, Ö. D.; Genç, E. G. ve Ba÷datlÕ, S.
(2011). Sosyal güvencesi olan hastalar ve sa÷lÕkta dönüúüm programÕna bakÕú.
østanbul: østanbul Ticaret OdasÕ YayÕnlarÕ YayÕn No: 2010-88.
Türkiye østatistik Kurumu. (2010). Sa÷lÕk araútÕrmasÕ. Ankara.
Tüzün, H. (2006). øsveç: Sosyal devletin düúen kalesinde sa÷lÕk nereye? Toplum ve
Hekim, 21 (5-6), 366-371.

204


Tüzün, H. (2012). Daha esnek istihdam daha az sa÷lÕk taúeronlaúmanÕn çalÕúanlarÕn
sa÷lÕ÷Õna, sa÷lÕk çalÕúanlarÕna ve sa÷lÕk hizmetlerine etkileri. Sa÷lÕ÷Õn siyasal
ekonomisi hekim/sa÷lÕkçÕ emek tartÕúmalarÕ. (Der: A. Soyer). østanbul: Sorun
YayÕnlarÕ, ss. 73-89.
Ulutaú, Ç. Ü. (2011). Proleterleúme ve profesyonelleúme tartÕúmalarÕ ÕúÕ÷Õnda Türkiye’de
sa÷lÕk emek sürecinin dönüúümü. (1. baskÕ). Ankara: NotaBene YayÕnlarÕ.
Ural, A. ve KÕlÕç, ø. (2006). Bilimsel araútÕrma süreci ve SPSS ile veri analizi (2. baskÕ).
Ankara: Detay YayÕnlarÕ.
Uz, H. (1998). Sa÷lÕk hizmetlerinin finansmanÕ ve sa÷lÕk hizmeti sunanlara ödeme
modelleri. Sa÷lÕk hizmetleri el kitabÕ. (Ed: O. Hayran ve H. Sur). østanbul: Yüce
YayÕm, ss. 91-112.
Üstünda÷, N. ve Yoltar, Ç. (2011). Türkiye’de sa÷lÕk sisteminin dönüúümü: Bir devlet
etnografisi. Avrupa’da ve Türkiye’de Sa÷lÕk PolitikalarÕ. (Der: Ç. Keyder, N.
Üstünda÷, T. A÷artan, Ç. Yoltar). østanbul: øletiúim YayÕnlarÕ, ss. 55-94.
Wendt, C. (2009). Mapping European healthcare systems: a comparative analysis of
financing, service provision and access to healthcare. Journal of European Social
Policy, 19, 432-445.
Wendt, C. ve Jürgen, K. (2010). Translating monetary inputs into health care provision:
A comparative analysis of the impact of different modes of public policy. Journal
of Comparative Policy Analysis, 12 (1-2), 11-31.
Wendt, C.; Kohl, J.; Mischke, M. ve Pleifer, M. (2009). How do Europeans perceive their
healthcare system? Patterns of satisfaction and preference for state involvement
in the field of Healthcare. European Sociological Review, 26 (2), 177-192.
Wendt, C.; Lorraine, F.; Rothgang, H. (2009). Healthcare System Types: A conceptual
framework for comparison. Social Policy & Administration, 43 (1), 70-90.
Yaúar, G. Y. (2007). Sa÷lÕ÷Õn FinansmanÕ ve Türkiye için sa÷lÕk finansman modeli
önerisi. YayÕnlanmamÕú Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi.
Yaúar, G. Y. (2008). Türkiye’de 1980 sonrasÕ sa÷lÕk politikalarÕnda gözlenen neo-liberal
dönüúüm ve sonuçlarÕ üzerine de÷erlendirmeler. Mülkiye Dergisi, 32 (260), 157192.
Yaúar, G. Y. (2011). Health transformation programme in Turkey: an assesment.
International Journal of Health Planning and Management, 26 (2), 110-133.

205


Yaúar, G. Y. ve U÷urluo÷lu, E. (2011). Can Turkey’s general health insurance system
achieve universal coverage?. International Journal of Health Planning and
Management, 26 (3), 282-295.
Yfantopoulos, I. (2011). Yunanistan’da Sa÷lÕk Reformu. Avrupa’da ve Türkiye’de Sa÷lÕk
PolitikalarÕ. (Der: Ç. Keyder, N. Üstünda÷, T. A÷artan, Ç. Yoltar). østanbul:
øletiúim YayÕnlarÕ, ss. 163-183.
YÕldÕrÕm, H. H. ve YÕldÕrÕm, T. (2011a). Avrupa birli÷i sa÷lÕk politikalarÕ ve Türkiye.
Ankara: Sa÷lÕk-Sen YayÕnlarÕ.
YÕldÕrÕm, H. H. ve YÕldÕrÕm, T. (2011b). Healthcare financing reform in Turkey: context
and salient features. Journal of European Social Policy, 21, 178-193.
YÕldÕrÕm, H.H. (2000). Sa÷lÕk reformlarÕ ve maliyet sÕnÕrlama stratejileri. I. Ulusal Sa÷lÕk
ødaresi Kongresi’nde sunulan bildiri. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
YÕlmaz, B. N. (2007). Aile hekimli÷i Eskiúehir aya÷Õ ve düúündürdükleri. Toplum ve
Hekim, 22 (6), 460-462.
Yoltar, Ç. (2009). When the poor need health care: Ethnography of state and citizenship
in Turkey. Middle Eastern Studies, 45 (5), 769-782.
http://uses.gov.tr/egitimler.aspx (Eriúim tarihi: 25.04.2013).
http://uses.gov.tr/hakkimizda.aspx (Eriúim tarihi: 25.04.2013).

206


