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TÜSAP Sağlıkta Vizyon toplantılarına başladığımızdan bu yana bir yıl geçti. İlki ‘Sağlık
Teknolojileri’ konusunda 2016 yılı Ekim ayında başlamıştı. İkinci toplantıda Şubat 2017'de
‘Sağlık Hizmet Sunumu’ başlığı ile özellikle de şehir hastanelerini tartışmıştık. Haziran
2017’de ‘İlaç ve Eczacılık’ konusu gündemimizde idi. Bu toplantıda ise 22 Eylül Bugün itibarı
ile ‘Sağlık Finansmanı’nı masaya yatırdık.
Kavramsal olarak sağlık finansmanı konusunda aslında kafamız çoğu zaman karışıyor.
Meşhur fil metaforu gibi herkes tuttuğu yerden olaya bakıyor ve olayı öyle görmeye
çalışıyor. Sağlık finansmanı deyince hastane yöneticisi hastanenin girdisi-çıktısı, gelirigideri gibi anlıyor. Maliye Bakanlığının bakışı, SGK’nın bakışı, özel sigortaların bakışı farklı
oluyor. Aslında bu farklılığın esas nedeni sağlık kavramının bizzat kendisindedir. Her ne
kadar 1940'lı yıllarda Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlık kavramı üzerinde uzlaşılmış bir
tanımı olsa da kısaca “…tam bir iyilik hali” diye belirtilen sağlık tanımı geçerliliğini yitirmiş
durumdadır. Bugün aslında zihinlerimizde birbirinden farklı bir sağlık tanımı var. Ancak
tam bir fikir birliğimiz olmadığı için yeni tanımlarda da çok netleşmiş, “şu tanım ortak
paydamızdır”, diye bir sonuca varmış değiliz.
Kendi bakış açımdan baktığımda, “hayat denen, doğum ile ölüm arasındaki zaman
diliminin kalite ölçüsüdür”, diyorum. Sağlığı bir kalite ölçütü olarak ele alırsanız her şeyi
kapsayabilirsiniz. Bunun içine sadece sağlık hizmetleri, sadece barınma, giyinme, atmosfer,
yaşama koşulları değil daha aklınıza gelebilecek çok şeyi sığdırabilirsiniz. Zaten bu yüzden
de sağlık sistemi, sağlık sistemi finansmanı, sağlık finansmanı, sağlık bakım sistemi ya da
sağlık hizmet sistemi ve onun finansmanı gibi bir yığın kategoriler karşımıza çıkıyor. Zaman
zaman da bunların biri diğerinin yerine kullanılıyor. Ancak maksadını izah etmek için bunları
birbirinden ayırmaya çalıştığımızda karşımıza çok daha farklı modeller, farklı yapılar çıkıyor.
O zaman bunların en çok ana enerjisini sağlayacak olan finansmana geldiğimizde neyi

finanse edeceğiz ya da nereye finans edersek bunun sağlık finansmanı ya da sağlık bakım
sistemi finansmanı ya da sağlık sistemi olduğu konusunda uzlaşmamız biraz zor. Tabii ki
buradaki değerli katılımcılar bulunduğu müessese açısından baktığında olayı kendisini
ilgilendiren kısmı ile görecektir. Ancak konuya bir sistem bütünlüğü açısından bakmaya
çalıştığımızda olay zannedildiği kadar kolay değil.
‘Sağlık bakım sistemi’ yani ‘healthcare sistemi’nin sunumuna yönelik politikalar,
organizasyonlar, planlamalar diye basitçe baktığımızda acaba bunun alt başlıkları nedir?
Yani finansmanı nedir, finansmanı doğrudan ilgilendiren nedenler nedir? Bireye yönelik
sağlık hizmetlerinde herhalde hiçbirimiz tartışmayız böyle bir şeyi ancak acaba toplum
sağlığı hizmetleri ne kadar sağlık finansmanı ile doğrudan ilişkilendirilecek.
Hastalıkların önlenmesi, sağlığın sürdürülmesi, tanı ve tedavi hizmetleri için gerekli
olan eğitim ve araştırmalar sağlık bakım sisteminin içinde mi, dışında mı? Bunu
değerlendirmemiz lazım. Bunu değerlendirdiğimizde şu anda Ar-Ge yatırımları diye
düşündüğümüz, eğitim alanı diye düşündüğümüz birçok şeyi de bunun içine sokmak
zorundayız. Kaldı ki yine belki uzlaşılan üçüncü parti sigorta kesimi de zaten bunun içinde…
Ancak ‘sağlık bakım sistemi’ değil ama ‘sağlık sistemi’ dediğimizde çerçeve çok daha
geniş…
Dünya Sağlık Örgütünün 2000 yılı Dünya Sağlık Raporunda sağlık sisteminin hedefleri
açısından baktığımızda 3 kalem sayılıyor.
1. Sağlığın iyileştirilmesi
2. Cevap verebilirlik, duyarlılık: Toplumun değerlerine, beklentilerine, inançlarına
hassasiyet anlamında... Sağlık çıktıları, sistem çıktıları… En çok ‘responsive’, duyarlılığı
ölçmeye çalışıyoruz. Sağlık finansmanı sistemin bu kalemi ile ne kadar ilgileniyor, ne
kadar gündeme alıyor, bunu tartışmalar göstermektedir.
3. Hakkaniyetli finansman: Omurgayı da bu oluşturuyor.
Dolayısı ile sağlık finansmanı konusu sadece bir sigortacılık ya da sadece hastaların
tedavisine yönelik ayrılan kaynaklar gibi değerlendirilmemeli, geniş bir çerçevede ele
alınmalıdır.
Bu bağlamda, değerli katılımlarını esirgemeyen başta TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Vural Kavuncu ve Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon
Genel Müdürü Emin Sadık Aydın, olmak üzere tüm katılımcılarımıza ve etkinliğimizin
gerçekleşmesine verdikleri destekler için Abbott, Ge Healthcare ve Allianz Sigorta firma ve
yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum.
Gelecek toplantılarda buluşmak dileğiyle, sağlıcakla kalın.

AÇILIŞ KONUŞMASI

Prof. Dr. Vural KAVUNCU
TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı

GELECEĞE YÖN VERECEK STRATEJILERIN AKIL
BIRLIĞI ILE OLUŞTURMASI ÖNEMLI
Sağlık politikalarında tüm paydaşların birlikte hareket etmesi, geleceğe yön verecek
stratejileri akıl birliği ile oluşturması son derece önemli. Bu ortak aklı yeterli derece
hissedemez ve algılayamazsanız alınacak kararların bazen sürdürülebilirliğini
ve geçekleşme imkanlarını da ortadan kaldırmış olursunuz. Bu anlamda TÜSAP
toplantılarını dikkatle izlemekteyim.
Sağlıkta Finans önemli başlıklardan biridir. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gelişmiş
teknolojiler ve yeni ihtiyaçlara bağlı olarak sağlıkta değişim yaşanıyor. Saha beklentileri
ve yeni projeler itibari ile ülkemizde bir yenilenme söz konusudur. Önümüzdeki süreçte
daha verimli ve özellikle sektör açısından da yerlileşme yönünde politikalara ağırlık
verileceğinin şimdiden haberini verebilirim. Ekonomik Koordinasyon Kurulu geçtiğimiz
günlerde ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Gelecek yılın bütçesini ve politikalarını
doğrudan etkileyecek ekonomik kararlar sağlık politikalarının çok önemli bir alt öğesi
oldu.
Aynı gemide yol alıyoruz. Sürdürülebilirlik denilen hadise bu gemiyi su aldırmadan,
batırmadan en hızlı bir şekilde ileri götürmektir. Hep birlikte ne yapabileceğimizi
düşünmek gerekiyor. Bu toplantıdan çıkacak sonuçları önemsiyorum ve bazı
konsensüslerde gerekli yerlere ileteceğimi belirtmek istiyorum.
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MODERATÖR SUNUŞ
Doç. Dr. Haluk ÖZSARI
TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi

SAĞLIKTA BÜTÇE, HARCAMA, YATIRIM VE
FINANSMAN KONULARI ÇOK YÖNLÜ
OLARAK TARTIŞILDI
‘Sağlık Finansmanı’nı konuşmak üzere, Fuat Paşa Yalısında başta TBMM Sağlık
Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vural Kavuncu ve Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve
Koordinasyon Genel Müdürü Emin Sadık Aydın olmak üzere Kamu ve özel sektörün ileri
gelenlerinin katılımı ile biraya geldik.
Abbott, Ge Healthcare ve Allianz Sigorta firmalarının katkıları ile gerçekleşen bu
toplantıda sağlıkta bütçe, harcama, yatırım ve finansman konularında öngörüler, genel
sağlık sigortası, tamamlayıcı sağlık sigortası gibi sağlık finansmanı konusu çok yönlü
olarak ele alındı.
Dördüncüsünü yaptığımız TÜSAP Vizyon toplantıları içinde herhalde en fazla farklı
görüşlerin bir arada olduğu bu toplantı yani Sağlık Finansmanı konulu toplantı olacak.
Bu önemli bir nokta, zira sağlık finansmanı deyince herkes kendi bakış açısı ile
yorum yapıyor. Bu farklılık bizleri aynı zamanda geleceğe yönelik sağlık vizyonunun
belirlenmesinde çok yönlü düşünmeye de yönlendirmektedir.
TÜSAP Üyeleri, Yürütme Kurulu ve davetli sektör profesyonellerinin katılım ve
katkılarıyla moderatörlük gayretimle gerçekleşecek bu toplantıda, sağlık finansmanı
gibi zor bir konuyu ortak akıl oluşturarak birlikte tartışıp yoğunlaştırmaya, konsolide
etmeye çalışacağız. Etkinliğimize katılarak, görüşlerini paylaşan tüm katılımcılarımıza
ve destekleyen kurumlara teşekkür ediyor ve Toplantımızın teması gereği “Sağlık
Finansmanı” konusundaki ana konuşmacımız Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve
Koordinasyon Genel Müdürü Sayın Emin Sadık Aydın’ı davet ediyorum.
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Öncelikle Kalkınma Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Sayın Yılmaz Tuna’nın abisinin
vefatı nedeniyle aranızda bulunduğumu
ifade ederek saygılar sunuyorum.

ANA KONUŞMACI

Emin SADIK AYDIN
Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve
Koordinasyon Genel Müdürü

MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASI ÖNEMLİ
Hangi konuda finansman önemli değil ki... Ancak sağlıkla ilgili finansmana hakikaten eğilmemiz
gerekiyor. Elbette farklı açıdan bakınca konuda farklı çıkarımlarda bulunabiliriz. Ama özellikle
biraz da Bakanlığımızın konumu gereği etraflıca konuya bakabilmeye, farklı açılardan
resmedebilmeye ve buralarda nasıl hareket etmemiz gerektiğini ortaya koymaya çalışacağım.
2003 yılında 165 bin küsur olan toplam yatak sayısında; nitelikli yatak oranı 21 bin küsur yatak
ile yüzde 12,9 oranlarında iken 2015 yılında yaklaşık 210 bin toplam yataktan 106 bin küsuru
nitelikli yatak olmak üzere yüzde 50,7’ye yükseldi. Şu anda merkezi yatırım bütçesinden yatırım
programı vasıtası ile Bakanlık üzerinden devam ettirdiğimiz yatak sayısında 30 bin yatak ilave
gelecek. Ayrıca önemli bir husus daha, yaklaşık 37 bin yatak ilavesi şehir hastanelerinden
gelecek. Böylece 2020-21 yıllarında 67 bin nitelikli yatak ilavesi gelecek. Dolayısı ile bu 50,7’lik
nitelikli yatak oranına aslında 3-4 yıl içinde ulaşmış olacak.
10. Kalkınma Planında beyan edilen 2018 yılına ilişkin sağlıkla ilgili temel göstergeleri kısaca
hatırlayacak olursak; 2018 yılı için 10 bin kişiye düşen yatak sayısı 28,4; 100 bin kişiye düşen
hekim sayısı 193; 100 bin kişiye düşen hemşire sayısı 295 olarak hedeflenmişti. Yatak ve hekim
sayısı yakalanabilir görülüyor fakat hemşire sayısı konusunda ciddi bir açığımız olacağını
şimdiden öngörüyoruz.
OECD 2016 istatistiklerine göre kişi başı hekime müracaat sayısı OECD ortalaması 6,8,
Türkiye’de kişi başı hekime müracaat sayısı OECD ortalamasından üzerinde bir sayı ile 8,3
olarak görünüyor. Bu durum 2003 yılında 3,4 idi. Yani hekime daha fazla müracaat ediyoruz.

2014-18 tarihli 10. Kalkınma Planında Sağlıkta Temel Amaç ve Hedef
Vatandaşlarımızın yaşam kalitesi ve süresinin yükseltilmesi ile ekonomik, sosyal ve kültürel
hayata bilinçli, aktif ve sağlıklı bir şekilde katılımlarının sağlanması temel amaçtır. Bu amaç
doğrultusunda; veriye ve kanıta dayalı politikalarla desteklenen erişilebilir, nitelikli, sürdürülebilir
ve maliyet etkin bir sağlık hizmet sunumu esastır. Bu dolayısı ile ülkemizin politika seviyesinde
altını çizdiği başlıklar.
www.tusap.org
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Sağlık Harcamalarını Kamu Harcamaları Yükseltiyor
Merkezi yönetim bütçesinden yatırım için tahsis edilen rakamlar dahil 2003 ve 2015 yıllarını
kıyaslayacak olursak; 2003 yılında yaklaşık 70 Milyar lira olan sağlık harcamamız 2015’te 117
Milyara ulaşmış durumda, harcama içinde nüfusun etkisini de dikkate alarak baktığımızda 6263 milyon seviyesinde olan 2003 nüfusundan 80 milyona bir artış var. Bu artışı dikkate almak
gerekiyor. Özel sağlık harcamaları yaklaşık 25 Milyar ile 2003 yılından 2015 yılına kadar yatay
bir seyir izlerken ¾’ü kamu kaynaklı 117 Milyarlık sağlık harcaması rakamını kamudaki bu artış
yukarıya sürüklüyor.
2003-2017 yılları arasındaki kamu sağlık harcamalarını tedavi harcamaları yükseltirken ilaç
harcamaları oransal olarak azalmıştır. 2003 yılında toplam 37 Milyar olan kamu harcamaları
2017 yılında 87 Milyara çıkıyor. 2003 yılında 1,5 seviyelerinde olan kamu ilaç harcamalarının
GSYH’ya oranı 2017 yılında 0,80 seviyelerine gelerek azalma yaşamıştır. 2016 yılında toplam
350 milyon reçete yazılmış. Bir reçetenin maliyeti toplamda 61 TL. Reçete başına 5,7 adet ilaç
yazılıyor. 350 milyon ile bu rakamı çarptığımızda 2 Milyar kutuluk bir ilacın reçete edilmesinden
söz edebiliriz.

Kişi Başı Sağlık Harcamaları Ve Hane Halkı Sağlık Harcamaları
2003-20015 dönemi için kişi başı sağlık harcaması 2003 yılında 1000 TL’den 1500 TL civarına
gelmiş. Özel sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki oranı düşüş gösteriyor.
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile birlikte yatırımını verdiğimiz, Sağlık Bakanlığı ve
üniversite hastanelerinin tümünü dikkate aldığımızda burada önemli bir sonuç var.
2003 yılında 1,7 Milyar TL olan merkezi bütçe sağlık yatırımları 2014 yılında 2,8 Milyar TL
ve 2017 başı itibari ile 7,1 Milyar TL olmuştur. Yıl içinde, bütçede ilave bir kaynak bulunur
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ise rakamlar revize ediliyor. Dolayısı ile bu 7,1 Milyar rakamı yukarı yönlü çıkma ihtimali
de olan bir rakam. Ciddi bir artış var. Bu tabi şöyle bir etkiye de sahip: Sağlık Bakanlığı
yatırımlarından gelecek olan 30 bin ilave yatak başta olmak üzere hem yatak sayısı hem
makine teçhizat vb gibi ile birlikte aslında sağlık alanındaki kamu yatırımlarımız için büyük
bir destek anlamına geliyor. 7,1 Milyar TL sağlık yatırımının 5,8 Milyar TL’si Sağlık Bakanlığı
yatırımları, 1,2 TL’si ise üniversitelerin yatırımları. Üniversite hastanelerinin mali göstergeleri
mali sürdürülebilirlik açısından oldukça kötü görünüyor. Üniversite hastanelerimizin borç
durumu 5,5 Milyar TL. Zaman içinde bütçeden ilave yapmak gibi bir kısım müdahaleler
olmuştur fakat şu anda borç gelir oranının yüzde 73’ler seviyesinde olduğunu maalesef
söylemeliyiz.

Kamu Özel İşbirliği Modeli ve Mali sürdürülebilirlik
Kamu özel işbirliği modelinin başarısı ve mali etkileri itibari ile oldukça önemli bir süreç…
KÖİ projelerine ilişkin; 37.741 yataklı 29 hastane projesi için YPK onayı alındı. 30.691 yataklı
21 projenin sözleşmesi imzalandı. Sözleşmesi imzalanan projelerin yatırım tutarı 22,2 Milyar
TL, sözleşmesi imzalananlardan Yozgat, Mersin, Isparta Şehir Hastaneleri hizmete açıldı.
Adana, Ankara Bilkent (Kısmi), Kayseri, Manisa Şehir Hastaneleri 2017 yılında açılacak.
Diğer projeler 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında hizmete alınacak. Henüz sözleşmesi
imzalanmayan 7.050 yataklı 8 projenin yatırım tutarı yaklaşık 5,5 Milyar TL. 29 hastane
yüksek planlama kurulundan onay aldı. Sözleşme imzalananların sayısı 21 proje ve toplam
yatırım tutarı 22,2 Milyar TL.
Sözleşmesi imzalanan 29 hastane projesinin; bina kullanım bedeli ve binanın bakım onarım
idamesine ilişkin 6 zorunlu hizmet için 25 yıl boyunca yıllık 5,4 Milyar TL ödenecek. Mali
sürdürülebilirlikle ilgili şehir hastanelerinin hikayeye kattığı rakam bu…
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Sağlık harcamalarının GSMH’ya oranı gelecek için tartışılması gereken bir konu
OECD 2016 istatistiklerine göre sağlık harcamalarının GSMH’ya oranı OECD ortalamasında
yüzde 9, Amerika’da yüzde 16,9 gibi oldukça yüksek bir oranda seyrediyor. Türkiye’de ise bu
rakam yüzde 5,2. Bu rakam şu an için ciddi bir sorun oluşturmasa da gelecek için tartışılması
gereken bir konudur.
Geldiğimiz nokta itibari ile genel olarak tüm resmi toparladığımızda son 15 yılda sağlık
harcamalarının GSMH’ya oranı yaklaşık yüzde 5-5,5 arasında seyrediyor. Türkiye’nin son 15
yıl içinde 3 kata yakın bir büyümesi var. Tüm bu artışları, GSMH’nın da arttığını düşünürsek o
5,5 bandını devam ettiriyoruz. OECD ortalamasının yüzde 9 olduğunu da dikkate aldığımızda
şu anda mevcut sağlık harcamalarımızın düzeyinin büyük bir tehdit arz ettiği ya da ciddi alarm
veriyor durumda olduğu gibi bir durum görünmediği sonucuna varıyoruz. Ancak bu tartışılması
gereken bir konudur.
Genç nüfusun da katkısıyla sağlık harcamalarının GSYH’ye oranı OECD ortalamasının oldukça
altında ancak bu düşük oranın sürekliliği mümkün görünmüyor:
•
•
•
•
•
•

Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde tamamlanacak şehir hastaneleri
Sağlık personeli sayısının 2023 yılında ulaşacağı düzey
Yeni sağlık teknolojilerin yaygınlık kazanması
Koruyucu sağlık yerine ilaç ve tedavi harcamalarının artması
Kişiye özel tedavi ve ilaçların sağlık gündemindeki yerinin artması
Yüzde 8,2 düzeyindeki yaşlı nüfusun birkaç yıl sonra yüzde 10,2 düzeyine ulaşacak olması
gibi hususlar aslında bunu tartışmalı hale getiriyor.
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Sadece anlık resme bakarsak çok güzel… Ülkeler arasında listenin sonundayız. Milli
gelirimize kıyasla çok düşük bir sağlık harcaması var. ‘Dolayısı ile bir sorun yok’ diyemeyiz.
Bunun devamı ile alakalı kafa yormamız lazım. Bu, hemen bugün çözmemiz gereken bir
sorun gibi görünmüyor olsa da buradaki değişime dikkat etmemiz ve politikalarımızı buna
göre şekillendirmemiz lazım.
Burada çıkardığımız bir başka ders var. ABD’deki yüzde 16,9’luk bir oran. Milli gelirini
düşünürseniz ne kadar büyük bir rakama tekabül ettiğini de çıkarabilirsiniz. Çok sağlık
harcaması demek elbette en iyi sağlık hizmetini vermek anlamına gelmiyor. Devasa bir milli
gelir ve sağlık harcaması oranları ile hala sağlık sorunları ile boğuşabilirsiniz. Gündemin en
önemli sorunlarından biri olabilir. Bu anlamda belki elde ettiğimiz başarıyı da kendi kendimize
söylememiz lazım. Sağlık alanında erişilebilirlikle ilgili sonuçları da takdir etmemiz lazım.

Mali Sürdürülebilirliğin Sağlanmasında Öncelikli Konular
Mali sürdürülebilirliğin sağlanması konusunda;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hasta sevk zinciri,
Katılım payları,
Tamamlayıcı sağlık sigortacılığı,
Kalite-maliyet ikilemi,
Üniversitelerin mali sürdürülebilirliği,
Nitelikli tıp eğitimi,
Doktorlara ilişkin performans sistemi,
Akılcı ilaç kullanımı,
Sağlık turizmi,
Sağlık ürün ve teknolojilerinde yerli üretim konularının önem arz ediyor.

Hasta Sevk Zinciri: Tedavinin daha maliyetli olduğu üst basamak sağlık kuruluşlarına basit
vakalarda müracaatların kısıtlanması için sevk zincirinin işletilmesi önem arz etmektedir.
Müracaat Başına Ortalama Maliyet 2016		
•
•
•
•
•

Devlet 2. Basamak Hastaneler, 51,38 TL
Devlet 3. Basamak Hastaneler, 98,74 TL
Özel 2. Basamak Hastaneler, 100,12 TL
Üniversite Hastaneleri, 197,95 TL
Genel Toplam: 81,33 TL

Katılım Payları: Sevk zincirini atlayıp üst basamak sağlık kuruluşlarına doğrudan
başvurulardan daha yüksek katılım payı alınması… Bazı ilaç ürün gruplarında (antibiyotik,
ağrı kesici gibi) farklılaştırılmış katılım payı uygulamasına gidilmesi…
Tamamlayıcı Sağlık Sigortacılığı; Geri ödeme listesinin maliyet etkinlik açısından
değerlendirilerek güncellenmesi… Geri ödeme kapsamında olmayan hizmetlerin
sağlanmasında tamamlayıcı sağlık sigortacılığının teşviki…
Kalite-Maliyet İkilemi: SDP ile kaydedilen ilerlemelerin daha ileri bir aşamaya çıkarılması
için SDP 2. Faz çalışmaları başlatıldı. 2. Faz, demografik yapıda beklenen değişimler,
finansman problemleri ve sağlıklı yaşam bilinciyle ilgili gelişmeler kapsamında
hazırlanmaktadır. 2. Fazın temel hedefi: “daha yüksek etkinlik, daha ileri kalite ve
sürdürülebilirlik” olarak belirlendi.
www.tusap.org
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Üniversite Hastanelerinin Mali ve Yapısal Sorunları: Üniversite hastanelerinin borçları
2016 sonu itibarıyla 5,5 Milyar TL. Borç/gelir oranı 2016 sonu itibarıyla yüzde 73. Üniversite
hastanelerinin mali ve idari olarak birbirlerinden bağımsız olması, sorunlarının çözümü
noktasında tek bir muhatabın olmaması her birinin farklı sorunlara sahip olması sorunların
çözümü zorlaştırmaktadır.
Nitelikli Tıp Eğitimi: Tıp fakültesi sayısı ve öğrenci kontenjanları artıyor. Kaliteyi artırmak için
deneyimli ve branşlaşmış usta eğiticilere ve uygulama için yeterli vakaya ihtiyaç var. Üniversite
ve devlet hastanelerindeki tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitimlerinin bir kısmının (1-2 yıl)
rotasyona tabi tutulması, Nüfusu 750.000’in altında olan pek çok ilde kurulan tıp fakültelerinin
uygulama hastanesi ihtiyacı değerlendirilmesi gereken konular.
Doktorlara İlişkin Performans Sistemi: Mevcut Performansa dayalı ek ödeme sistemi (PDEÖ)
yapılan tahlil, tetkik ve tedavi hizmetlerine göre kurgulanmış. Tedavinin etkinliğinin yanında,
kalitesinin ve hasta memnuniyetinin de ölçüm parametreleri olarak modele eklenmesinin
hizmet sunumuna olumlu yansımaları olabileceği değerlendirilmektedir.
Akılcı İlaç Kullanımı: Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı, başta antibiyotik olmak üzere
gereksiz ilaç kullanımıyla mücadele için çıkarılmıştır. Amaç, bin kişi başına düşen günlük
antibiyotik tüketim miktarını 2015’deki 40,5 seviyesinden 2017’de 38’e düşürmektir.
Sağlık Turizmi: 10. Kalkınma Planı Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Öncelikli Dönüşüm Programı…
Program Hedefleri: Termal turizmde; 100.000 yatak kapasitesi, 1.500.000 yabancı termal
turist, 3 Milyar dolar gelir. İleri yaş turizminde; 10.000 yatak kapasitesi, 150.000 yabancı turist,
750 milyon dolar gelir. Medikal turizmde; dünyanın ilk 5 destinasyonunda, 750.000 yabancı
hastanın tedavisi, 5,6 Milyar dolar gelir.

Sağlık Ürün ve Teknolojilerinde Yerli Üretim:
10. Kalkınma Planı Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Öncelikli Programı… Program
Hedefleri: Yurtiçi üretim ile değer bazında; tıbbi cihaz ihtiyacının yüzde 20’sinin, ilaç ihtiyacının
yüzde 60’ının karşılanması… 2023’te en az bir orijinal ürün keşfi ve/veya 2 mevcut molekülün
farklı endikasyonlarda yeniden konumlandırılması… Global klinik araştırma yatırımlarından
Türkiye’nin aldığı payın ve yürütülen klinik araştırma sayısının yıl bazında yüzde 25 oranında
artması…

Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesince yapılan çalışmalar;
•
•
•
•

Yerli Plazmadan Plazma Ürünleri Üretimi Projesi,
Tıbbi Cihaz Yerlileştirme Çalışması,
Hepatit-A Aşısı Yerlileştirme Çalışması,
İlaçta Yerlileşme Çalışması Kapsamında İthalden İmale Geçiş Projeleri: İlaçta ithalden imale
geçiş kapsamında aşamalandırılan projenin ilk iki fazı kapsamında çok sayıda firmadan
yerelleşme taahhüdü alınmıştır.
• Diğer fazlara yönelik çalışmalar sürmektedir.

TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI / SAĞLIK FİNANSMANI

METODOLOJİ
TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi ve Acıbadem Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Haluk Özsarı moderatörlüğünde, sağlık sektörünü temsil eden fikir önderlerine
22 farklı soru soruldu. Katılımcılar her soruyu kendilerine verilen keypad’ler üzerinden
tercih ettikleri şıkları işaretleyerek yanıtladılar. Kamuyu, STK’ları, özel sektörü ve
üniversiteleri temsil eden 26 üst düzey yöneticinin verdiği yanıtlar üzerinden hazırlanan
sonuç grafikleri yine katılımcılar tarafından yorumlandı. Katılımcıların yüzde 30,75’ini
STK temsilcileri, yüzde 27’ini kamu yöneticileri oluşturdu. Özel sektör yöneticileri yüzde
30,75’lik, sağlık alanına odaklanmış üniversiteler ise yüzde 11,5’lik oranla yerini aldı.

www.tusap.org
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SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BÜYÜME ÖNGÖRÜLÜYOR
Sağlıkta Vizyon Toplantıları, Sağlık Finansmanı etkinliğinde görüşlerini bildiren katılımcılar,
kendilerine yöneltilen 2018 yılında sektörün nasıl bir gelişim sergileyeceği sorusuna genel
itibari ile olumlu yanıt verdi.
Katılımcıların yüzde 67’si 2018 yılının sektör için büyüme yılı olacağını ifade ederek yüzde 26’lık
bir kesim 2017 ile aynı olacak şeklinde öngörüde bulundu.

1. 2018 yılında sağlık sektörü için öngörünüz nedir?
1. Büyüme yılı olacak
2. Küçülme yılı olacak
3. 2017 ile aynı kalacak

NÜFUSA BAĞLI OLARAK OTOMATİK BİR BÜYÜME GELİYOR
Yüzde 3'ün altında bir büyümeyi büyüme olarak kabul etmemek gerektiği ifade edilerek nüfus
artışına bağlı olarak otomatik yüzde 3’lük bir büyüme geldiği belirtildi. Ekonomistlerin de nüfus
artışının üzerindeki bir büyümeyi büyüme olarak kabul ettiği vurgulandı.

TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI / SAĞLIK FİNANSMANI

SAĞLIK YATIRIMLARINDA DA BÜYÜME VAR
Katılımcıların yüzde 65 ile üçte ikilik bölümü önümüzdeki 5 yılda sağlık yatırımlarının Gayrisafi
Milli Hasıla (GSMH) büyüme hızının üzerinde olacağı konusunda değerlendirmede bulunurken,
yüzde 31’lik bir kesim GSMH ile benzer bir büyüme seyri izleyeceğini öngördü. Yüzde 4’lük
küçük bir oran ise büyüme hızının GSMH’nin altında olacağı yönünde görüş belirtti.

2. Önümüzdeki 5 yılda sağlık yatırımları;
1. GSMH büyüme hızının altında büyüyecek
2. GSMH büyüme hızı ile aynı oranda büyüecek
3. GSMH büyüme hızının üstünde büyüyecek

RAKAMLARDA YUKARI YÖNDE BİR ARTIŞ OLACAKTIR
Kalkınma Bakanlığının GSMH için büyüme hızını 2017-2019 orta vadeli programında yüzde 4.4,
2017-2018 ve 2019 için de yüzde 5 olarak hedeflediği belirtilerek yeni hazırlanan Orta Vadeli
Program’da bu değerde yukarı yönde bir revizyon beklendiği söylendi.

www.tusap.org
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ÖZEL SEKTÖRÜN YATIRIMLARINDA AZALMA
BEKLENİYOR
Önümüzdeki 5 yıllık periyotta özel sektörün yatırımlarında bir azalma beklendiği ortaya çıktı.
Katılımcıların yüzde 38’i hem özel sektörde hem de kamuda büyüme beklediklerini belirtirken,
yüzde 58’lik kesim kamu sektöründeki artışın süreceğini, ancak özel sektör yatırımlarının
düşüş trendinde olacağını öngördü. Bunun aksini, yani özel sektörde artıp kamu sektöründe
azalacağını belirtenlerin oranı ise yüzde 4 oldu.

3. Önümüzdeki 5 yılda sağlık harcamaları;
1. Özel sektörde ve kamu sektöründe artacak
2. Özel sektörde ve kamu sektöründe azalacak
3. Özel sektörde artacak fakat kamu sektöründe azalacak
4. Özel sektörde azalacak fakat kamu sektöründe artacak

ÖZEL SEKTÖR İLE İLGİLİ ARAŞTIRMADAN ÖRNEK VERİLDİ
Özel Hastaneler Sağlık Kuruluşları Derneği OHSAD’ın Nielsen Araştırma Şirketine 2017 yılında
1064 kişilik TÜİK örneklemelerine dayandırılarak yaptırdığı araştırmaya atıfta bulunularak,
araştırmada özel sektörle ilgili büyüme düşünenlerin 2017’de yüzde 39, küçülmeli diye
düşünenlerin ise yüzde 27-28’ler civarında olduğu belirtildi.

TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI / SAĞLIK FİNANSMANI

SAĞLIK HARCAMALARI HEM ÖZEL SEKTÖRDE
HEM KAMUDA ARTACAK
Önümüzdeki 5 yılda sağlık harcamalarının ise hem özel sektörde hem kamuda artacağı
yönünde yüzde 65’lik gibi yüksek oranda görüş belirtildi. Katılımcıların yüzde 35’i ise özel
sektörde azalacağı kamuda ise artacağı yönünde öngörüde bulundu.

4. Önümüzdeki 5 yılda sağlık harcamaları;
1. Özel sektörde ve kamu sektöründe artacak
2. Özel sektörde ve kamu sektöründe azalacak
3. Özel sektörde artacak fakat kamu sektöründe azalacak
4. Özel sektörde azalacak fakat kamu sektöründe artacak

DÜNYANIN EKONOMİSİNDE ANA MOTOR PSİKO-SOSYAL SAĞLIK OLACAK
Ekonomistlerin dünyanın ekonomisinde ana ekonomik motoru psiko-sosyal sağlık olarak gördükleri
belirtilerek 2050 yılına kadar psiko-sosyal sağlığa her türlü yatırımın artacağı ifade edildi.

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TARAFINDA AZALMA GÖRÜNÜYOR
Türkiye’de tıbbi görüntüleme tarafında sağlık sektörünün dolar bazında büyümediği aksine küçüldüğü
söylendi. Siyasi ve politik değişiklikler ve dalgalanmalar, finansal dalgalanmalar, özel sektörün yatırımlarını
sonlandırması ancak prosesi uzatması gibi birkaç kriterin etkisi olduğu belirtildi.

HİZMET GENİŞLEMESİ ÇOK NET AMA YATIRIMDA BİR AZALMA GÖZÜKÜYOR
Yapılan çalışmalarda hizmet genişlemesinin çok net olduğu ama yatırımda bir azalma görüldüğü belirtilerek
bu ‘Kalitesizlik maliyetinin düşmesi…’ şeklinde yorumlandı. Bunun üreticilere alımın azalması olarak yansıdığı
aşırı ve israflı kullanım konusunda tedbir politikalarına başlandığı kaydedildi.

GELİRİ ARTTIRMADAN DAHA FAZLA SAĞLIK YATIRIMI İVMELENMESİ
YAPILMAMALI
Sağlık harcamaları GSMH içinde henüz diğer ülkelere göre daha düşük bir pay gibi gözükse de burada en
çarpıcı tablonun 2015 yılından beri artan sağlık açığı olduğu ifade edilerek üretim, gelir, GSMH’yı artırmadan
daha fazla sağlık yatırımı ivmelenmesi yapılmaması gerektiği şeklinde görüş belirtildi.

www.tusap.org
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SAĞLIK YATIRIMCILARI FİNANSMAN ARAYIŞINDA
EN ÇOK VADE SÜRESİNİ DİKKATE ALACAK
Katılımcılara sağlık yatırımcılarının finansman arayışında en fazla dikkate alacakları faktörler
sorulduğunda yüzde 33’lük oran ile ‘vade süresi’ şeklinde cevap verilirken, onu yüzde 25’lik
oran ile ‘teminat yapısı’, yüzde 21’lik oran ile ‘para birimi’, yüzde 13’lük oran ile ‘faiz oranı’ izledi.

5.		Önümüzdeki 5 yılda sağlık yatırımcılarının finansman arayışında en
fazla dikkate alacakları faktör hangisi olacak?
1. Vade süresi
2. Faiz oranı
3. Teminat yapısı
4. Para birimi
5. Diğer

TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI / SAĞLIK FİNANSMANI

ÖZEL SAĞLIK SİGORTACILIĞI DİĞER SİGORTA
BRANŞLARININ ÜZERİNDE BÜYÜYECEK
Önümüzdeki 5 yıllık periyotta özel sağlık sigortacılığına ilişkin öngörüleri sorulduğunda
katılımcıların yüzde 58’i diğer sigorta branşları ortalaması üstünde büyüyeceğini öngörürken,
yüzde 21’er eşit oranlar ile ‘diğer sigorta branşları ortalaması kadar büyüyecek’ ile
‘büyümeyecek’ şıkları işaretlendi.

6. Önümüzdeki 5 yılda özel sağlık sigortacılığı için öngörünüz nedir?
1. Diğer sigorta branşları ortalaması kadar büyüyecek
2. Diğer sigorta branşları ortalaması üstünde büyüyecek
3. Büyümeyecek

SAĞLIK HARCAMALARI DEVLETTE CİDDİ BİR YÜK OLUŞTURUYOR
Geçmiş 10 yıla bakıldığında özel sağlık sigortasının reel olarak büyüdüğü belirtilerek sağlık
harcamalarının arttığı bu ortamda Devletin Tamamlayıcı Sağlık Sigortasına destek vermesi
gerektiği, bu anlamda sağlık harcamalarında kötüye kullanımın hem kamu hem de özel sigorta
kuruluşlarınca kontrol edilmesinde önemli olduğu ifade edildi.

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE CEPTEN SAĞLIK HARCAMALARINDA
NE BEKLENİYOR?
Sağlık harcamalarında Türkiye'nin kültürel yapısını dikkate almak gerektiği vurgulandı.
Türkiye'de cepten harcamaların çok kabul edilebilir bir durum olmadığı önümüzdeki 5 yıl için
özel sağlık sigortacılığının işinin biraz daha zor olduğunu söylendi.

www.tusap.org
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SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ VE HALK SAĞLIĞI
KONULARINDA DA KAMU VE ÖZEL YANİ KARMA
BİR FİNANSMAN MODELİ ÖNE ÇIKIYOR
Katılımcılara sağlık yatırımları, sağlığın geliştirilmesi ve halk sağlığı gibi alanlarda nasıl bir
finansman modeli olması gerektiği sorulduğunda yüzde 52’si özel sektör ve kamudan oluşan
karma bir model, yüzde 48’i ise kamu kaynaklı bir model olması yönünde seçenek belirtti.

7. Sağlık yatırımları, sağlığın geliştirilmesi, halk sağlığı vs.
alanlarda nasıl bir finansman modeli olmalıdır?
1. Kamu kaynakları
2. Özel sektör kaynakları
3. Karma

ÖZEL SEKTÖRÜN SOSYAL SORUMLULUK ÇERÇEVESİNDE
HALK SAĞLIĞINA GİTMESİ BEKLENİR
Halk sağlığı konusunda çalışmaları şu anda devletin yaptığı belirtilerek özel sektörün sanki
sorumluluk alanı yokmuş gibi göründüğü ancak özel sektörün de gelecek yıllarda bu alana
gireceği söylendi.

KAMUNUN AĞIRLIĞI OLMAKLA BİRLİKTE ÖZEL SAĞLIKTA DA 		
BİR ARTIŞ OLUR
Kamunun halk sağlığı ya da koruyucu sağlık alanında önemli ve çok büyük bir unsur olmasının
yanında önümüzdeki süreçte özellikle sağlığın geliştirilmesi, wellness programları ve koruyucu
sağlık ile ilgili işletmeler üzerinde, yani çalışanın sağlığını koruma üzerinde çok önemli
programlar yapıldığı kaydedildi. Bu anlamda kamunun ağırlığı olmakla birlikte özel sağlıkta da
bir artış olacağını öngörmek gerektiği ifade edildi.
TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI / SAĞLIK FİNANSMANI

SAĞLIK SİSTEMİ KAMU VE ÖZEL KARMA BİR
MODEL İLE FİNANSE EDİLMELİ
Sağlık sisteminin vergi, prim ve özel sağlık sigortasının tümü ile finanse edilmesi gerektiği
yönünde görüş belirten katılımcılar yüzde 91 gibi çok yüksek bir oranla ‘karma’ seçeneğini
işaretledi, yüzde 9’luk bir kesim ise vergi ve prim ile finanse edilmesi gerektiği yönündeki
seçeneği işaretledi.

8. Sağlık sistemi hangi yolla finanse edilmelidir?
1. Sadece vergi ile
2. Sadece prim ile
3. Vergi + prim ile
4. Özel sağlık sigortası ile
5. Karma

SAĞLIK SİSTEMİNİ TEK KAYNAKTAN 						
FİNANSE ETMEK MÜMKÜN DEĞİL
Sağlık sisteminin dinamiklerinin çok farklı olduğu ve tek kaynaktan finanse etmenin mümkün
olmayacağı belirtilerek sektördeki aktörlerin çıkarlarının zaman zaman birbirine zıt bile
olabileceği ve çoklu kaynaktan finanse edilmesi gerektiği söylendi.
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SAĞLIK SİGORTASI HEM KAMU HEM ÖZEL SAĞLIK
SİGORTASI ELİ İLE BİRLİKTE VERİLMELİ
Sağlık sigortasının kamu ve özel sağlık sigortası eli ile birlikte verilmesi gerektiğinde hemfikir
olan katılımcılar yüzde 87’lik yüksek bir oranla ‘Kamu+özel sağlık sigortası eli ile’ seçeneğini
tercih etti. ‘Tek bir kamu sigorta kurumu eli ile verilmeli’ diyen katılımcıların oranı yüzde 9
olurken, bunun aksine ‘sadece özel sağlık sigortası eli ile verilmeli’ diyen katılımcıların oranı
yüzde 4 oldu.

9. Sağlık sigortası nasıl verilmelidir?
1. Tek bir kamu sigorta kurumu eliyle
2. Birden fazla kamu kurumu eliyle
3. Kamu + Özel sağlık sigortası eliyle
4. Sadece özel sağlık sigortası eliyle
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ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TOPLAM SAĞLIK FİNANSMANI 		
İÇİNDE BÜYÜK BİR YER TUTMUYOR
Temel soru olarak tek bir kamu sigortası kurumu eli ile mi, birden fazla kamu sigortası kurumu
eli ile mi, sorusuna dikkat çekilerek Türkiye’de sağlığın finansmanında özel sağlık sigortasının
payının yüzde 5 olduğuna değinildi.

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI GELİŞECEK
SGK’da, sağlıkla ilgili toplanan primlerin sağlık harcamalarını karşıladığı ancak son yıllarda açık
vermeye başladığı belirtilerek, bu bağlamda da özel sağlık sigortasının gelişmesine ihtiyaç
olacağı ifade edildi.

TEK ÇATI ALTINDA KAMU HİZMETİNİN SİGORTALANMASI 		
SON DERECE BAŞARILI
Önceden SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi birden fazla kamu sigortası olduğu, bunların tek
çatı altında toplanması ile SGK oluşturulduğu hatırlatılarak kamu hizmetlerinin tek çatı altında
sigortalanmasının başarılı olduğuna değinildi.

CEPTEN HARCAMANIN ORTADAN KALKMASINDA 				
EN BÜYÜK ENGEL SUT
Sosyal sağlık sigortası konusunun kamunun yükümlülüğü olduğu ancak özel sigortanın da
biraz da yasal zorunluluklarla kapsayıcılığının arttırılmak zorunda olduğu vurgulanarak cepten
harcamanın ortadan kalkmayacağı bunun önündeki en büyük nedenin de artmayan SUT olduğu
kaydedildi.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖRÜN BİR ARADA SİGORTACILIK YAPMASI
VATANDAŞ TARAFINDAN BEKLENEN BİR MODEL
Özel Hastaneler Sağlık Kuruluşları Derneği OHSAD’ın Nielsen Araştırma Şirketine 2017 yılında
1064 kişilik TÜİK örneklemelerine dayandırılarak yaptırdığı araştırmaya tekrar atıfta bulunularak
Devlet + özel sağlık sigortası fikrine "katılıyorum" diyenlerin 2017 yılında yüzde 66, 2015 yılında
yüzde 61 olduğu yani 2 yılda yüzde 60’lık oranın yüzde 66'ya çıktığı ,”katılmıyorum” diyenlerin
de 2015 yılında yüzde 11’den, 2017 yılında yüzde 10’a düştüğü, “ne katılıyorum ne katılmıyorum,
fikrim yok diyenler” oranının da 2015 yılında yüzde 28’den 2017'de yüzde 24’e düştüğü
belirlenmiştir. Bu araştırma sonuçlarına göre kamu ve özel sektörün bir arada sigortacılık
yapmasının vatandaş tarafından da beklenen bir model olduğu kaydedildi.

www.tusap.org
22

23

SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANINDA İKİNCİL
MEVZUATTAN KAYNAKLANAN SORUNLAR
YAŞANIYOR
Türkiye’de mevcut GSS ile ilgili sorunların değerlendirilmesi istendiğinde katılımcıların yüzde 43’ü
ikincil mevzuattan kaynaklanan sorunların yaşandığını ve ikincil mevzuat değişikliği gerektiğini
ifade etti. Yüzde 22’lik iki eşit oranlarda tercih belirten katılımcıların birinci grubu uygulamadan
kaynaklanan sorunlar yaşandığını ve iyi uygulanırsa düzeleceğini belirtirken ikinci grubu
yasalardan kaynaklanan sorunlar yaşandığını ve yasa değişikliğinin gerektiğini belirtti. Yüzde 13
oranında bir kesim de değişiklik gerektiren bir sorun olmadığı yönünde görüş belirtti.

10. Türkiye'de mevcut GSS;
1. Uygulamadan kaynaklanan sorunlar yaşanmaktadır, iyi
uygulanırsa düzeltilebilir
2. Yasalardan kaynaklanan sorunlar yaşanmaktadır, yasa
değişikliği gerekir
3. İkincil mevzuattan kaynaklanan sorunlar yaşanmaktadır, ikincil
mevzuat değişikliği gerekir
4. Değişiklik gerektirir bir sorun yoktur
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ÖZEL SİGORTALAR BİRLİĞİNİN DENETİMİNDE 			
BİR BAĞIMSIZ KURUM OLUR
İkincil mevzuattan kaynaklanan sorunların aslında uygulamadan kaynaklanan sorunlar
olduğu belirtilerek hem parayı toplayan hem harcayan kurumun aynı çatı altında
olmasının da aslında bir sorun olduğu ifade edildi.

HARCAMAYI YAPAN YER HASTANELER, FİNANSE EDEN YER
SİGORTA KURUMU
Diğer yandan harcamayı yapanın hastaneler, finanse eden kurumun da sigorta
kurumu olduğuna dikkat çekilerek kamu hastanelerinin ödemelerinin global bütçeden
yapıldığı halbuki GSS’nin global bütçeyi önlemek için kurulduğu belirtildi.

TEK ALIM GÜCÜNÜN VERMİŞ OLDUĞU PAZARLIK GÜCÜ
SAYESİNDE İSTENİLENLERE ULAŞILDI
Tek alım gücünün vermiş olduğu pazarlık gücü sayesinde istenilenlere ulaşıldığı
belirtilerek bu alım gücünün Hakkari Devlet Hastanesinde farklı İstanbul’da farklı
olduğuna da değinilerek bütçe, volüm gibi kıstaslar dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı
tarafından alımların ortak yapılacağı belirtildi.
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MEVCUT GSS UYGULAMALARI SAĞLIK
HARCAMALARINI ARTIRACAK
Türkiye’de mevcut GSS uygulamasının sağlık harcamasını artıracağını düşünen katılımcıların
oranı yüzde 57 olurken, katılımcıların yüzde 29’u etkilemeyeceğini, yüzde 14’ü ise azaltacağını
belirtti.

11. Türkiye'de mevcut GSS uygulaması sağlık
harcamalarını nasıl etkileyecektir?
1. Arttıracaktır
2. Azaltacaktır
3. Etkilemeyecektir
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TÜRKİYE’NİN KAMU SAĞLIĞI SİGORTASI İÇİN
AYIRDIĞI YILLIK BÜTÇE YETERSİZ
Türkiye’de kamunun sağlık sigortası için ayırdığı yıllık bütçe katılımcıların yarısı tarafından
yetersiz bulunurken, yüzde 36’sı “yeterlidir ancak verimsiz kullanılmaktadır” şeklinde tercih
kullandı. Yüzde 14’ü ise yeterli olduğunu belirtti.

12. Türkiye'de kamunun sağlık için ayırdığı yıllık bütçe;
1.Yeterlidir
2. Yeterlidir ancak verimsiz kullanılmaktadır
3. Yetersizdir

BÜTÇE YETERSİZ İSE HİZMET YETERSİZ KALIR
Öte yandan, Devletin ayırdığı sağlık bütçesi yetersizse sağlık hizmetinin de yetersiz kalacağı
belirtilerek sağlık hizmeti çerçevesinden bakıldığında ayrılan bütçenin yetersiz olmadığı
söylendi. Bu bütçenin iyi kullanılıp kullanılmaması, sağlık hizmetinin gerçekleştirilmesinin kaliteli
olup olmaması tartışmalarının başka bir konu olduğu ifade edildi.

SAĞLIK HARCAMASININ GSMH’YA ORANI ARTIRILMAZSA
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ZORLAŞACAK
Konunun sağlık harcamalarının GSMH’ya oranı olan 5,2’lik oranda düğümlendiği ifade edilerek
bu rakamda artış olmaz ise sürdürülebilirliğinin zorlaşacağı belirtildi.

DAHA E-VİZİT DİYE BİR KAVRAM YOK
Türkiye’de nitelikli sağlık hizmetinin ne kadar verildiğinin tartışılması gerektiğinin ve ülkenin
henüz altyapı reformunu kavramış bir ülke olmadığının altı çizilerek henüz e-vizit diye bir kavram
olmağı söylendi.
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KAMU GERİ ÖDEME MODELİNİ DEĞİŞTİRMELİ
Katılımcıların yüzde 80’i Türkiye’de kamu sağlık sigortası için ayrılan bütçenin verimli
kullanılması için kamunun geri ödeme modelinin değişmesi gerektiğini düşünürken yüzde 20’si
kamu hizmet alım fiyatlarını (SUT) artırmak gerektiği seçeneğini tercih edildi.

13. Türkiye'de kamu sağlık sigortası için ayrılan bütçenin
verimli kullanılması için;
1. Kamu hizmet alım fiyatlarının (SUT) arttırılmalıdır
2. Kamu geri ödeme modelini değiştirmelidir
3. Kamu çekilmeli, sadece özel sektör finansman sağlamalıdır
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TÜRKİYE’DE HEM KAMU HEM DE ÖZEL SAĞLIK
SİGORTACILIĞINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
SORUNU VAR
Türkiye’de sağlık sigortacılığının sürdürülebilirliği noktasında katılımcıların yüzde 63’ü hem
kamu hem de özel sağlık sigortacılığında sürdürülebilirlik sorunu olduğunu belirtirken, yüzde
37’si sadece kamu sağlık sigortacılığında sürdürülebilirlik sorunu olduğunu ifade etti.

14. Türkiye'de sağlık sigortacılığında sürdürülebilirlik sorunu;
1.Sadece kamu sağlık sigortacılığında vardır
2. Sadece özel sağlık sigortacılığında vardır
3. Hem kamu hem de özel sağlık sigortacılığında vardır
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TÜRKİYE’DE GSS, SUT FİYATLARINI KISA
DÖNEMDE ARTIRAMAZ
Türkiye’de GSS, hizmet alım fiyatlarını (SUT) kısa dönemde artıramaz diyen katılımcıların oranı
üçte ikiyi de aşarak yüzde 70 oldu. Yüzde 26’lık bir kesim kısa dönemle artırabilir derken,
yüzde 4’lük bir kesim hiç artıramaz şeklinde görüş belirtti.

15. Türkiye'de, GSS hizmet alım fiyatlarını (SUT);
1.Kısa dönemde arttırabilir
2. Kısa dönemde arttıramaz
3. Hiç arttıramaz
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HİZMET BAŞINA ÖDEME MODELİ
DEĞERLENDİRİLDİ
Türkiye’de GSS hizmet başına ödeme modeline ilişkin düşünceleri sorulan katılımcıların yüzde
75’i başka modellerle birlikte uygulanabileceğini ifade ederken yüzde 20’si ‘yaygınlaştırılabilir’,
yüzde 5’i ise ‘terk edilebilir’ şeklinde görüş belirtti.

16. Türkiye'de GSS hizmet başına ödeme modelini;
1.Yaygınlaştırabilir
2. Terk edebilir
3. Başka modellerle birlikte uygulanabilir
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GSS GLOBAL BÜTÇE MODELİ BAŞKA
MODELLERLE BİRLİKTE UYGULANABİLİR
Kamu hastanelerinde uygulanan bütçenin iki senedir üniversite hastanelerinde de uygulanmaya
başladığını göz önünde bulunduran katılımcılara Türkiye’de GSS global bütçe modeline ilişkin
düşünceleri sorulduğunda ise yüzde 72’si başka modellerle birlikte uygulanabileceğini ifade
ederken yüzde 22’si ‘terk edilebilir’, yüzde 6’sı ise ‘yaygınlaştırılabilir’ şeklinde görüş belirtti.

17. Türkiye'de GSS global bütçe modelini;
1.Yaygınlaştıralabilir
2. Terk edebilir
3. Başka modellerle birlikte uygulayabilir
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DEĞER BAZLI ÖDEME MODELİ UYGULANABİLİR
Dünyada uygulanmakta olan ancak henüz Türkiye’de uygulanmaya başlanmayan değer
bazlı ödeme modeline ilişkin düşünceleri sorulan katılımcıların yüzde 60’ı başka modellerle
birlikte uygulanabileceğini ifade ederken yüzde 30’u ‘uygulanmalıdır’, yüzde 10’u ise
‘yaygınlaştırılmalıdır’ şeklinde görüş belirtti.

18. Türkiye'de GSS değer bazlı ödeme modelini?
1.Uygulamalıdır
2. Yaygınlaştırmalıdır
3. Başka modellerde birlikte uygulamalıdır

DEĞER BAZLI ÖDEME MODELİ SAĞLIK FİNANSMANINDA YAKIN
BİR ZAMANIN KONUSU DEĞİL
Bu arada bazı katılımcılar da sağlık hizmetinin değerini ölçmenin zor bir işlem olduğunu
vurgulayarak değer bazlı ödeme modelinin sağlık finansmanında yakın bir zamanın konusu
olmadığı görüşünü belirtti.
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TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI KAMU, ÖZEL
SEKTÖR VE ÜNİVERSİTE OLMAK ÜZERE TÜM
SAĞLIK KURUMLARINDA BİRLİKTE UYGULANMALI
Katılımcılara Tamamlayıcı Sağlık Sigortası konusundaki fikirleri sorulduğunda katılımcıların yüzde
68’i tüm sağlık kurumlarında birlikte uygulanmalıdır derken, yüzde 27’si sadece özel sağlık
kurumlarında uygulanması gerektiği yönünde görüş belirtti. Yüzde 5’lik bir kesim sadece kamu
sağlık kurumlarında uygulanmalı şeklinde düşünürken, katılımcıların hiçbiri uygulanmaması
gerektiği yönünde oy kullanmadı.

19. Türkiye'de Tamamlayıcı Sağlık sigortası;
1.
2.
3.
4.

Uygulanmalıdır, ama sadece kamu kurumlarında uygulanmalıdır
Uygulanmalıdır, ama sadece özel sağlık kurumlarında uygulanmalıdır
Uygulanmalıdır, ama tüm sağlık kurumlarında uygulanmalıdır
Uygulanmamalıdır
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TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI PRİM VE VERGİ
TEŞVİKİ İLE BİRLİKTE UYGULANMALI
Katılımcıların yüzde 53’ü tamamlayıcı sağlık sigortasının prim ve vergi teşviki ile birlikte
uygulanması gerektiği görüşünde birleşirken, yüzde 32’si ‘prim teşviki ile uygulanmalı’, yüzde
15’i ise ‘vergi teşviki ile uygulanmalı’ yönünde görüş belirtti.

20. Türkiye'de Tamamlayıcı Sağlık Sigortası;
1.		 Prim teşviki ile uygulanmalıdır
2. Vergi teşviki ile uygulanmalıdır
3. Prim ve vergi teşviki ile birlikte uygulanmalıdır
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KONU SUT FİYATINDAN BAŞLIYOR
Bazı katılımcılar kamu kaynağı kullanan sigortayı tamamlamaktan bahsedildiği ve
Türkiye’de tamamlayıcı sağlık sigortasının bir türlü doğru adrese ulaşmadığı yönünde
görüşlerini belirtilerek konunun SUT fiyatlarından başladığını ifade etti.

HER HİZMETİ DEVLET VERİRSE DEVLET VERMESİ GEREKEN
TEMEL HİZMETİ VEREMEZ
Sosyal devletin vatandaşa hizmet için var olduğu ancak her hizmeti devlet verirse
sürdürülebilirlik konusunda sıkıntılar olacağı ifade edilerek devletin ihtiyaç sahibi
vatandaşlarına yönelik bu fonksiyonlarını yerine getirmesi, diğer yandan özel sektörün
de kendi fonksiyonlarını icra etmesi gerektiği belirtildi.

ÖZEL SİGORTA RİSKLİ GÖRDÜĞÜ HİÇBİR ŞEYİ İÇERİ ALMAZ
Bazı katılımcılar özel sigorta ile kamu hizmetini karşılaştırmanın doğru olmadığı, özel
sigortanın riskli gördüğü hiçbir şeyi sigortalamayacağını ifade ederek özel sigortanın
belli bir yaştan sonrasını, riski, kronik hastalıkları, doğuştan gelen rahatsızlıkları
sigortalamadığını ifade etti.

KAMU SİGORTACILIĞINDA SOSYAL FAKTÖRÜ 				
ORTAYA KOYMAK DURUMUNDAYIZ
Özel sigortacılığın sürdürülebilir ve ticari odaklı olması konusunda bir itiraz olmadığı,
SGK’nın denetleyici rolünün özelleştirilmesinin de tartışılabileceği ancak SGK’nın
temel sağlık hizmeti almak isteyen kişiye “senin sigortan bunu kapsamıyor” deme
şansının da olmadığı ifade edildi.
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YAŞLI NÜFUSA YÖNELİK SİGORTALAR KAMU
VE ÖZEL SİGORTA İLE TÜM KURUMLARDA
UYGULANMASI
Yaşlanan nüfus dikkate alınarak Türkiye’de uzun süreli sigorta ve bakım sigortası gibi sağlık
sigortalarına ilişkin nasıl yol almak gerektiği sorulduğunda katılımcıların yüzde 80’i kamu ve özel
sigorta ile tüm kurumlarda uygulanması gerektiğini ifade etti. Yüzde 10’u ‘uygulanmamalıdır’
derken, yüzde 5’i ‘sadece kamu sigortası ile kamu kurumlarında uygulanmalıdır’, diğer yüzde 5’i
ise ‘sadece özel sigorta ile özel kurumlarda uygulanmalıdır’ seçeneğini işaretledi.

21. Yaşlanan nüfusa yönelik olarak, Türkiye'de uzun süreli ve
bakım sigortası gibi sağlık sigortaları;
1.		
2.
3.
4.
5.
6.

Sadece kamu sigortası ile kamu kurumlarında uygulanmalıdır
Sadece kamu sigortası ile özel kurumlarda uygulanmalıdır
Sadece özel sigorta ile özel kurumlarda uygulanmalıdır
Sadece özel sigorta ile kamu kurumlarında uygulanmalıdır
Kamu ve özel sigorta ile tüm kurumlarda uygulanmalıdır
Uygulanmamalıdır

www.tusap.org
36

37

KİŞİSEL SAĞLIK VERİSİNİN GÜVENLİĞİ HEM KAMU
HEM ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ELİ İLE YAPILMALI
Türkiye’de sağlık sigortacılığında kişisel sağlık verisinin saklanması, paylaşımı ve güvenliği
konusunda katılımcıların yüzde 60’ı kamu + özel sağlık sigortası eliyle birlikte yapılması
gerektiğini düşünürken yüzde 35’i ‘sadece kamu sigorta kurumu eli ile’, yüzde 5’i ise ‘sadece
özel sağlık sigortası eli ile’ yapılması gerektiği yönünde görüş belirtti.

22. Türkiye'de sağlık sigortacılığında kişisel sağlık verisinin
saklanması, paylaşımı ve güvenliği;
1.		 Sadece kamu sigorta kurumu eliyle yapılmalıdır
2. Sadece kamu sigorta kurumu eliyle yapılmalıdır
3. Kamu + Özel Sağlık Sigortası eliyle birlikte yapılmalıdır
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DESTEK
ORTAKLARI
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* Katılımcı listesi soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.
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TÜSAP HAKKINDA
Türkiye, son yıllarda sağlık alanında dünyanın takdir ettiği önemli başarılara imza attı.
Bu atılımların sonucunda sağlık hizmet sunumunda artan memnuniyet ile bölgesel
cazibe merkezi haline geldi.
Bu gelişmelere rağmen, küresel sağlık dinamiklerinin ülkemiz için de geçerli
olduğunu akılda tutmak gerekiyor. Hızla değişen koşullarda, sürdürülebilir ve kaliteli
bir sağlık sistemi için sınırlı kaynakları verimli kullanmak ve sorunlara kalıcı çözümler
üretebilmek için sektör paydaşlarının ortak akılla hareket etmesi gerekiyor.
Bu düşünceyle bir araya gelen sektörün öncü fikir liderleri tarafından temelleri
atılan TÜSAP Sağlık Platformu, sektörün mevcut durumundan yola çıkarak vizyon
tartışmaları yapmayı ve sektörün geleceğini etkileyecek nitelikli bilgiler üretmeyi
hedefliyor.
Sağlık hizmet sunumunda sürdürülebilirliğin sağlanması, değer bazlı sağlık sistemi,
kalitenin artışı, yerli medikal ve ilaç sanayiinin katma değeri yüksek üretime geçmesi,
ülkemizde giderek gelişen sağlık hizmet sunumu, halk sağlığı uygulamaları ve sağlık
finansmanı TÜSAP’ın düzenli olarak gerçekleştireceği etkinliklerin önemli gündem
başlıkları olarak sıralanıyor.
TÜSAP Sağlıkta Vizyon Toplantıları adıyla gerçekleştirilen bu etkinliklerde kamu, sivil
toplum ve özel sektörün orta ve üst düzey yöneticileri gündemle ilgili görüşlerini
doğrudan diğer katılımcılarla paylaşma olanağı elde ediyor. Bu görüşler, her etkinlik
sonrasında hazırlanan özel raporlar ile katılımcıların kendileriyle, medyayla ve
kamuoyuyla paylaşılıyor.
Yılda dört kez gerçekleştirilecek olan bu etkinliklerde yapılan çalışmalar, takip eden
aylarda gerçekleştirilecek “Sağlık Platformu Zirvesi” adlı özel etkinlikte daha geniş
katılımla sektörün ve diğer ilgili kurumlara doğrudan iletiliyor.
Daha geniş bilgi ve etkinliklere katılım için www.tusap.org adresini ziyaret
edebilirsiniz.

TÜSAP ÜYE LİSTESİ
İbrahim Barbaros AKÇAKAYA / S. B. Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü
Prof. Dr. Ersan ASLAN / Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı
Cenap AŞCI / Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN / Dünya Sağ. Örgütü Eski Yönetim Kurulu Üyesi ve Medipol Üniversitesi Rektörü
Mehmet Ali AYDINLAR / Akredite Hastaneler Derneği Başkanı
Dr. Hasan AYDINLIK / Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı
Dr. Mehmet Selim BAĞLI / SGK Başkanı
Dr. Reşat BAHAT / OHSAD Başkanı
Nezih BARUT / İEİS Yönetim kurulu Başkanı
Seyit Ahmet BAŞ / Maliye Bakanlığı Müsteşarı
Erol BİLECİK / TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Şuayip BİRİNCİ / Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Prof. Dr. Turan BUZGAN / SASOMER Başkanı
Ecz. Cengiz CELAYİR / TİSD Yönetim Kurulu Başkanı
Uzm. Dr. Erman CEYLAN / SGK, GSS Genel Müdür V.
Metin DEMİR / SEİS Yönetim Kurulu Başkanı
Uzm. Dr. İsmail DEMİRTAŞ / Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
M. Cüneyd DÜZYOL / Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı
Ahmet ERDEM / Çalışma Bakanlığı Müsteşarı
Prof. Dr. Cevdet ERDÖL / Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü
M. Akif EROĞLU / Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri
Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ / Sağlık Bakanlığı Müsteşarı
Dr. Hakkı GÜRSÖZ / Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı
Rifat HİSARCIKLIOĞLU / TOBB Başkanı
Dr. Mete HÜSEMOĞLU / AİFD Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Erkan İBİŞ / Üniversite Hastaneleri Birliği Başkanı
Dr. Baki İTEZ / SASDER Başkanı
Prof. Dr. Sefa KAPICIOĞLU / YÖK Başkan Vekili
İsmail KARGULU / Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Prof. Dr. Vural KAVUNCU / TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Fahrettin KELEŞTİMUR / TSEB Başkanı
Uzm. Dr. Orhan KOÇ / SGK Başkan Yardımcısı
Uzm. Dr. D. Mehmet KÖŞ / Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü
Dr. Hasan KUŞ / SKID Başkanı
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Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ / S. B. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü
Nail OLPAK / MÜSİAD Genel Başkan
Doç. Dr. Haluk ÖZSARI / Acıbadem Üniversitesi Öğretim Ü., Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Genel Sekreteri
Prof. Dr. İrfan ŞENCAN / Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı
İbrahim ŞENEL / Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı
Kadir Serdar TAFLAN / S. B. Sağlık Yatırımları Genel Müdürü
Yard. Doç. Dr. Mahmut TOKAÇ / İVEK Vakfı İcra Kurulu Başkanı
Özgür TOMRUK / ARTED Başkanı
Prof. Dr. Nihat TOSUN / Kamu ve Özel Ortaklığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Yılmaz TUNA / Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Dr. M. Mahir ÜLGÜ / Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü
Kemal YAZ / TÜMDEF Genel Başkan
Uzm. Dr. Hakkı YEŞİLYURT / Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Prof. Dr. Fatma MERİÇ YILMAZ / Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
* Üye listesi soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

TÜSAP YÜRÜTME KURULU
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN / Medipol Üniversitesi Rektörü (Tüm taraflara yakın konumu ve sağlık yönetimi müktesebatı ile)
Dr. Şuayip BİRİNCİ / Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı (Sağlık Bakanlığını temsilen)
Dr. Reşat BAHAT / OHSAD Başkanı (Özel Sağlık Kuruluşlarını Temsilen)
Doç. Dr. Haluk ÖZSARI / Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Genel Sekreteri (Üniversite Hastanelerini temsilen)
Turgut TOKGÖZ / İEİS Genel Sekreteri (İlaç Endüstrisini temsilen)
T. Ufuk EREN / Volitan Consulting CEO (Sağlık Endüstrisi Yönetimi müktesebatı ile)
Feyzullah AKBEN / Ajansfa CEO (Sağlık İletişimi ve Organizasyonu müktesebatı ile)

Her toplantı sonrası hazırlanacak raporlar TÜSAP üyelerine ve katılımcılara dağıtılacaktır.
Her yıl eşzamanlı olarak yılda 4 kez yapılması planlanan TÜSAP Vizyon Toplantıları ve
TÜSAP Zirvesi ile diğer kurumsal bilgilere www.tusap.org sitesinden ulaşılabilir.

www.tusap.org
44

45

TÜRKİYE SAĞLIK SEKTÖRÜ LİDERLERİ
SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIK İÇİN
BİR ARAYA GELİYOR

2016-2017 ETKİNLİKLERİ

SAĞLIK
HİZMET SUNUMU

İLAÇ
VE ECZACILIK
SAĞLIK
FİNANSMANI

SAĞLIK
TEKNOLOJİLERİ

SAĞLIK PLATFORMU

İLETİŞİM
Yürütme Kurulu Sekreteryası

Kore Şehitleri Cad. Yonca Apt. A Blok No:1/5
Zincirlikuyu / Şişli - İSTANBUL
Tel: 0212 272 61 06 Faks: 0212 272 61 07
TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI / SAĞLIK FİNANSMANI
bilgi@tusap.org

ISBN: 978-605-4123-32-2

