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Sağlık Hizmetleri Finansmanın Önemi ve Önceliği 

Ülke GSYİH’lerinden aldığı payla, ülkenin ekonomik büyümesi ve kalkınması açısından ya-
rattığı katma değer ve büyük bir istihdam alanı olması nedeniyle bir ülke için önem arz eden 
sağlık sektörü, sınırlı olan kaynaklarını rasyonel bir biçimde kullanmak zorundadır. 

Sağlık sisteminde rasyonel kaynak kullanımı diğer bir çok faktörün yanında sağlık sistemi-
nin bir alt unsuru olan “finansman” mekanizması ve alt bileşenleri ile de yakından ilgilidir. 
Kaynakların sınırlı olması ve sağlık harcamalarının sürekli olarak artış eğilimi göstermesi 
sebebiyle ülkelerin sağlık alanında karşılaştığı sorunların başında sağlık hizmetleri finans-
man problemi gelmektedir. 

Dolayısıyla, başta talebin finansmanı olmak üzere; “sağlık hizmetleri finansman sorunu”nu 
hakkaniyet, dayanışma ilkeleri doğrultusunda çözmüş olan ülkeler sağlık alanındaki diğer 
(örneğin örgütlenme, sunum, yönetim vs) meselelerini de önemli ölçüde çözmüş durumda-
dırlar veya çözme konusunda önemli bir avantaja sahiptirler. 

Türkiye’de diğer alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da “enformasyon sistemi”nin eksikliği 
nedeniyle sağlıklı ve de güvenilir rakamlar verememekle birlikte, Türkiye’nin GSYİH’den sağ-
lığına ayırdığı oranın %6-7 civarında (kayıt dışılar da hesaba katıldığında) olduğu rivayet 
edilmektedir (Bilgi ve bilişim çağında bu eksiklik apayrı bir ayıp!... Ancak bu ayıp başka bir 
yazının konusu….). Bu rivayet baz alındığında yaygın kanının aksine, Türkiye’nin sağlık 
sektörüne ayırdığı kaynaklarını artırmasına gerek yoktur. Ancak, ayırabildiği kaynaklarını 
etkili, verimli ve de rasyonel kullanmak durumundadır. 

 “Sağlık talebi finansmanı problemi”ni çözememiş ve AB’ye katılma konusunda beklenti i-
çinde olan bir ülke olarak Türkiye; artık sağlık hizmetleri talebi finansman tercihini; hakka-
niyet, dayanışma ve herkesi kapsayıcı ilkeleri doğrultusunda ortaya koymalıdır ki sağlık 
sisteminin diğer unsurları da şekillenebilsin... AB’ye bir adım daha yaklaşılabilinsin...  

Türkiye’nin Finansman Tercihi Ne Olmalıdır? 

Türkiye, geldiği noktada üçüncü bir alternatifi olmayan iki çatallı bir kavşaktadır: Ya mev-
cut durumdaki çoğu da iflas eden sosyal güvenlik kurumları ile mecburiyet-
ten/zorunluluktan dolayı demirlediği limanda batacak, ya da radikal bir değişiklik yaparak, 
yani prime dayalı “zorunlu sosyal sağlık sigortası”nı oluşturmak (tek çatı) suretiyle “sürdürü-
lebilir finansman modeli”nin kaptanlığında 21. yy’ın serin sularına yelken açacaktır. Aslında 
herkes ve her kesim Türkiye’nin bu noktaya gelip dayandığının farkında. Ama...  

Gerçekte, Türkiye’de sağlık hizmetleri finansmanı reformu konusunda gelinen noktada fi-
nansman mekanizmaları arasında “tercih”, yaklaşık on yıldır yapılmış durumdadır. Bu da 
“zorunlu sosyal sağlık sigortası”dır (genel sağlık sigortası). Ancak bir gerçek daha var ki, o 
da mekanizma konusunda tercih ortaya konulmasına rağmen, şu gün itibariyle bile bu poli-
tika stratejisinin (tercihinin) gerçekleştirilmesi konusunda somut bir gelişme kaydedileme-
miş olmasıdır. Bir ilerleme sağlanamamasının temelinde de dönüşüme/reforma konu olan 
aktörlerin ciddi bir biçimde değişime direnç göstermeleridir. Taraflar birikimlerini ve olanak-
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larını paylaşmak istememektedir. Ancak bize göre temel neden ise söz konusu aktörlerin de 
üstünde olan bir husustur ki o da hem geçmişteki ve hem de fiili hükümetin henüz iktidar 
olamamış olmasıdır… Hükümet halen bürokrasisine ve emrindeki kurumlara söz geçireme-
mekte ve iş yaptıramamaktadır. Bundan dolayıdır ki “Sağlıkta Dönüşüm” programının ana 
bileşeni olan GSS konusunda şimdiye kadar bir şeyler yapılamamıştır. 

Her ne kadar Türkiye’nin tercihini yıllardan beri GSS’den yana ortaya koyduğunu belirttik 
ise de bu tercihin sağlam gerekçesini bir daha bilgilerinize sunmakta yarar vardır. 

Dayanışma, hakkaniyet ve herkesi kapsayıcı temel ilkelerine dayalı olarak. AB üyesi ülke-
lerde sağlık talebinin finansmanı, örneğin İngiltere’de bütçeden (genel vergi gelirleri) ve Al-
manya’da da zorunlu kamu sigortası ile (primlerle) sağlanmaktadır. Türkiye’nin içinde bu-
lunduğu ek/özel koşullar (vergilemenin adaletsiz olması, kişi başı milli gelirin çok düşük ve 
dağılımının adaletsiz olması) çerçevesinde değerlendirildiğinde en uygun mekanizma “sosyal 
sigorta (primler)”dır. Primlerini veremeyecek durumda olanları da devlet finanse etmelidir. 
Az önce de ifade edildiği gibi Türkiye’de vergileme sistemi adaletli olmadığından ve kişi başı 
milli gelir çok düşük ve adaletsiz olduğundan Türk sağlık sisteminin vergilerle finanse edil-
mesi durumunda hakkaniyetsizlik ortaya çıkacaktır. Yani bu durumda, fakirler zenginleri 
finanse etmiş olacaktır. 

Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Sağlık Hizmetleri Finansmanı 

Haziran 2003 tarihinde kamuoyunun bilgisine sunulan “Sağlıkta Dönüşüm Programı” (SDP) 
kapsamında yer alan stratejilerden birisi de “Herkesi tek çatı altında toplayan Genel Sağlık 
Sigortası (GSS)”dır. SDP’de mevcut durum bağlamında sağlık hizmetleri finansmanı başlı-
ğında ortaya konulan saptamalara katılmamak mümkün değil. Ancak SDP’nin geneline ha-
kim olan bazı yanlış bilgiler bu bölümde de kendini göstermektedir (s: 19). Aslında bu yanlış 
zaman zaman yapılabilmektedir. Onun için bu konuya açıklık getirmekte fayda vardır. O da 
şudur: GSMH veya GSYİH’den sağlığa ayrılan kaynak ile bütçeden Sağlık Bakanlığı’na ayrı-
lan kaynak kavramları birbirinden çok farklı kavramlardır. Kimi göstergeler vererek bu fark-
lılığı net bir biçimde görmek olanaklıdır. Örneğin Türkiye’de güvenilir rakamlar (tam oranlar) 
olmamakla birlikte GSYİH’den sağlığa ayrılan pay %6-7 civarında iken, bütçeden Sağlık Ba-
kanlığı’na ayrılan pay ise 2002 yılı verisine göre yaklaşık olarak %2,2’dir. Dolayısıyla bu iki 
ve birbirinden çok farklı oranları ifade eden kavramları birbirinin aynı imiş gibi birbirlerinin 
yerine kullanmak yanlıştır. 

Yukarıda da ifade edildiği üzere SDP’nin temel bileşenlerinden birisi de (olan) GSS’dir. Bu 
bileşen kapsamında SDP’de yer alan bilgiler zaten on yıllardır süregelen bilgi birikimi sonu-
cu oluşagelen ve genel kabul gören hususlardır. Ancak SDP kitapçığında (s: 32) bilerek veya 
bilmeyerek, kimi tehlikelere de kapı aralandığını görüyoruz ve bu aralamanın sınırları da 
çok net değildir. Temel teminat paketi ve ilişkili olarak özel sağlık sigortacılığından bahsedi-
liyor. Raporda temel teminat paketinin kapsamı konusunda çok yuvarlak laflar edilmekte ve 
temel teminat paketi kapsamındaki hizmetler dışındaki hizmetlerin de, teşvik edilerek geli-
şimi desteklenecek olan özel  sağlık sigortacılığı yaptırılarak, alınabileceği kayıt altına alın-
mıştır. Aman dikkat! Sağlık hizmetleri talebinin finansmanında özel sektör.. Hele de Türkiye 
gibi bir ülkede… Hakkaniyeti ve dayanışmayı darmadağın eder. 

Yine kitapçığın 32. sayfasında GSS konusunda önemli görülen noktalar belirtilirken “her 
Türk vatandaşı sigorta kapsamına alınacak ve tek numara sistemi benimsenecektir. Bu nu-
maranın MERNİS numarası, olması, ekonomik bir yaklaşım olacaktır” denilmektedir. Bu ifa-
deye ilişkin bir noktayı daha açıklığa kavuşturmak gerekir. O da şudur: Eğer yetkililer bu 
ifadedeki MERNİS numarasını kişilerin hem sağlık sigortası ve hem de sağlık bilgilerini içe-
recek şekilde kullanmayı öngörüyorlarsa bu yanlış olur. Çünkü o taktirde bireysel gizliliği 
sağlamanız çok zor olur. Dolayısıyla sigorta numarasıyla kişinin sağlık bilgilerini içerecek 
belgenin veya elektronik kartın numarasının farklı olması (MERNİS’ten farklı olması) gere-
kir. Bu noktada kişisel bilgilerin gizliliği göz ardı edilmemelidir. 

Sağlık hizmetlerinde gerçekleştirilecek reformlarda başarıya ulaşabilmek için temel husus 
“sağlık hizmetleri talebi finansmanı” sorununun çözülmesidir. Eğer sağlık hizmetleri talebi-
nin finansmanı hakkaniyet, dayanışma ve herkesi kapsayıcı ilkeler çerçevesinde çözülürse, 
o taktirde sağlık sisteminin diğer bileşenlerine yönelik olarak gerçekleştireceğiniz reform 



veya dönüşüm girişimlerinizin başarı ile sonuçlanabilme şansı oldukça yüksek olacaktır. 
Çünkü bütün sorunların odağında “finansman” bileşeni yer almaktadır. Ancak 59. hükümet 
SDP’de reform bileşenleri arasında sağlık finansman reformuna yer vermesine rağmen bu 
bileşenin reformunun çok zor olması ve diğer bileşenlerin (örneğin aile doktorluğu gibi) al-
benisinin çok yüksek olması hasebiyle uzun vadeli çözümleri üretmek yerine icraatta çö-
zümsüzlükleri tercih etmiştir. Bu tercih kısa vadede hükümetin elini güçlendirebilir. Ancak 
uzun vadede hem Türk toplumunun ve hem de mevcut hükümetin aleyhine olabilecek ge-
lişmelere gebe görünmektedir. 
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