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1. Giriﬂ
2003 y›l›nda uygulamaya konulan Sa¤l›kta Dönüﬂüm Program› ile Türk Sa¤l›k Sistemindeki geniﬂ kapsaml› bir reform çal›ﬂmas› baﬂlat›lm›ﬂ ve böylece sa¤l›k göstergelerinde OECD ülkelerinin yakalanmas› hedeflenmiﬂtir. Sa¤l›k hizmet sunucular›na eriﬂim, adalet ve eﬂitlik kavramlar› çerçevesinde art›r›lm›ﬂ, genel sa¤l›k sigortas›n›n kapsam› geniﬂletilmiﬂ ve nüfusun büyük bir kesiminin mali korumas› art›r›lm›ﬂt›r. Di¤er yandan gerçekleﬂtirilen reformlar, sa¤l›k
harcamalar›n›n art›ﬂ›n› beraberinde getirmiﬂ ve buna ba¤l› olarak da harcamalar›n finansman›
sorunu ortaya ç›km›ﬂt›r.
2008 y›l›nda baﬂlat›lan Genel Sa¤l›k Sigortas› uygulamas› ile birlikte sa¤l›k hizmet sunucular›na yap›lan ödeme yönteminde de¤iﬂikli¤e gidilmiﬂtir. Daha önceki geçmiﬂe dönük ve hasta
baﬂ›na ﬂeklindeki ödeme sistemi terk edilerek, gelece¤e dönük ve performansa dayal› bir ödeme sistemi geliﬂtirilmiﬂtir. Ayr›ca, ödeme yetkisinin tek bir kurumda toplanmas› ve sisteme
farkl› birimlerin de müdahil olmas› ile birlikte piyasa koﬂullar›nda hareket eden sa¤l›k hizmet
sunucular›n›n düzenlenmesi ve denetlenmesi konusu giderek daha ciddi bir gereksinim haline
gelmiﬂtir.
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2. Sa¤l›k Piyasas›nda Düzenleme
Teorisi
Klasik ekonomi teorisinde, arz ve talebin
rekabetçi piyasalarda karﬂ›laﬂmas› sonucunda mal ve hizmetlerin denge fiyat› ve miktar› oluﬂmaktad›r. Arz ve talebin uygun koﬂullarda karﬂ›laﬂamamas› ise piyasa baﬂar›s›zl›¤›na neden olmakta ve böylece oluﬂan ç›kt›
da etkin olamamaktad›r. Genel hatlar› itibariyle sa¤l›k hizmetleri piyasas›nda tam rekabetçi bir yap› her zaman mümkün olmamakta ve bu nedenle ortaya ç›kan piyasa baﬂar›s›zl›klar›na müdahale gereksinimi ortaya
ç›kmaktad›r (McGuire vd.,1992). Son yirmi
y›lda bu konuda yap›lm›ﬂ pek çok teorik ve
deneysel çal›ﬂma mevcuttur. Donaldson ve
Gerard (1993), sa¤l›k piyasas›n›n tam rekabetçi bir yap›ya sahip olmamas› nedeniyle
kamu müdahalesine gereksinim duyuldu¤unu ifade etmiﬂlerdir. Peruna’ya (2004) göre
ise, sa¤l›k piyasas›nda düzenlemenin gerekçesini piyasa baﬂar›s›zl›klar› oluﬂturmaktad›r. Walshe’ye göre de (2002), sa¤l›k sisteminde farkl› düzenleme sistemleri, hem kamu hem de piyasa baﬂar›s›zl›¤›n› düzeltmeye
çal›ﬂmaktad›r.
Sa¤l›k piyasas›nda düzenleme ve denetlemeye yönelik öneriler, esas itibariyle güçlü ve ba¤›ms›z otoriteler üzerinde yo¤unlaﬂmaktad›r. Bu ﬂekilde bir ba¤›ms›z otoritenin,
baz› piyasa baﬂar›s›zl›klar›n› önemli oranda
düzeltti¤i kabul edilmektedir. Bunlar, asimetrik enformasyon, d›ﬂsall›klar, hizmet sunumundaki k›tl›k, piyasa belirsizli¤i ve tekelci yap›lanma ﬂeklinde say›labilir (Nunes
vd., 2007: 177).
3. Türk Sa¤l›k Piyasas›nda
Düzenleme Gereksinimi
2003 y›l›nda uygulamaya konulan Sa¤l›kta Dönüﬂüm Program› ile birlikte hizmet

sunucular›na eriﬂimin kolaylaﬂmas›, kamu
sa¤l›k harcamalar›n›n art›ﬂ›n› da beraberinde
getirmiﬂtir. Sa¤l›k harcamalar›n›n art›ﬂ›n›n
yan› s›ra, Sosyal Güvenlik Kurumu bütçesinin y›llar itibariyle sürekli aç›k vermesi, bu
harcamalar›n finansman› üzerinde bir tehdit
unsuru olarak de¤erlendirilmektedir. Bu
ba¤lamda, sa¤l›k harcamalar›n›n bütçe üzerindeki yükü hafifletilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.
Bu ise talep kontrolü yerine, hizmet sunucular› ve ilaç gibi kalemler üzerinde maliyet k›s›tlamas› ve fiyat kontrolleri ﬂeklinde gerçekleﬂmektedir. Sa¤l›k harcamalar›ndaki art›ﬂ›n kontrol alt›na al›nmas› amac›yla izlenen
bu çal›ﬂmalar, ayn› zamanda kat›l›m pay› uygulamas› ile de desteklenmektedir. As›l olarak uygulanmas› gereken ise, hizmet sunucular›n›n mevcut kalite standartlar› çerçevesinde, harcamalar›n›n denetlenmesi ve sa¤l›k
piyasas›n›n düzenlenmesidir(1).
Sa¤l›k piyasas›n›n düzenlenmesi ve denetlenmesine olan gereksinim esas itibariyle
“Sa¤l›k Harcamalar›n›n Artmas›” ile iliﬂkilendirilebilir. OECD ülkelerinde oldu¤u gibi
Türkiye’de de sa¤l›k harcamalar›n›n azalt›lmas› yönünde uygulamalar geliﬂtirilmektedir. Bu ba¤lamda fiyat kontrolleri bir politika arac› olarak öne ç›kmaktad›r. Piyasada
tek al›c› pozisyonunda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu, kendi bünyesinde oluﬂturdu¤u ödeme kanallar› ve denetim mekanizmalar› ile birlikte, belirlenen fiyat üzerinden
ödeme yapmakta ve denetimi de kendisi gerçekleﬂtirmektedir.
Sa¤l›k harcamalar›ndaki art›ﬂlar genellikle aﬂa¤›daki nedenlere ba¤l› olarak ortaya
ç›kmaktad›r (Mullen ve Spurgeon, 2000):
- Sosyal adaletin yayg›nlaﬂmas› ve hizmet sunucular›na eriﬂimin artmas›,
- Hizmet kalitesine ba¤l› fiyat art›ﬂlar›,

––––––––––––––––––––
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Teknolojik geliﬂmeye ba¤l› art›ﬂlar,
Nüfusun artmas› ile birlikte tüketimde
meydana gelen art›ﬂlar.
S›ralanan sa¤l›k harcamalar›ndaki art›ﬂ
nedenleri, genelde olumlu olarak kabul edilen geliﬂmelere ba¤lanm›ﬂt›r. Özellikle eriﬂimin artmas› ile birlikte sosyal adaletin sa¤lanmas›, daha fazla bireyin bu hizmetlerden
faydalanmas› ve tüketiminin artmas›, sa¤l›kl› bir nüfus için gerekli harcamalar›n yap›lmas› bak›m›ndan son derece önemlidir.
Olumlu art›ﬂlar›n yan› s›ra, sa¤l›k sisteminde gözlemlenen ve sa¤l›k harcamalar›n›n
art›ﬂ›na yol açan olumsuz geliﬂmeler de bulunmaktad›r. Sa¤l›k harcamalar›n›n tüketimde ve kalitede herhangi bir art›ﬂ olmadan, piyasada yolsuzluk yoluyla (Mullen ve Spurgeon, 2000) artmas› bu geliﬂmelere verilebilecek en güzel örnektir. ‹ﬂte tam bu noktada,
Türkiye’deki sa¤l›k sisteminde de sa¤l›k
harcamalar›n› art›ran ve düzenleyici ve denetleyici bir kurumun gereklili¤ini ortaya
koyan nedenleri ﬂu ﬂekilde s›ralayabiliriz:
- Verilmeyen hizmetlerin verilmiﬂ gibi
sunulmas› ve faturaland›r›lmas›,
- Gereksiz tetkik ve tedaviler,
- ‹leri tetkik ve tedavilerin aﬂama
uyumsuzlu¤u,
- Baz› hizmet sunucular›n›n rekabeti
bozucu ﬂekilde desteklenmesi,
- Mevzuata ayk›r› bir ﬂekilde ve mevzuat›n boﬂluklar›ndan yararlanarak fatura tutarlar›n›n yükseltilmesi,
- Mevzuata ayk›r› ﬂekilde faturaland›rma,
- Özel sigorta ﬂirketlerinin ödemesi gereken hizmetlerin, Sosyal Güvenlik
Kurumu’na faturaland›r›lmas›,
- Yurtiçi hasta fiyatland›rmas› ile yurtd›ﬂ› hasta fiyatland›rmas›n›n farkl›l›¤›,
- Medikal malzemelerin standart belirsizli¤idir.
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Baﬂl›klar itibariyle s›ralanan bu nedenler,
sa¤l›k sisteminde reform sonras› artan sa¤l›k
harcamalar›na gerekçe olarak say›labilir ki
bu tür uygulamalar›n pek çok örne¤i denetim
elemanlar›n›n inceleme tutanaklar›nda yer
almaktad›r.
Sa¤l›k piyasas›n›n düzenlenmesi ve denetlenmesi ile ilgili bir di¤er etken ise kurumlar aras› organizasyon farkl›l›¤›d›r. Türk
Sa¤l›k Sisteminde, sektörde ve piyasada yer
alan aktörlerin çeﬂitlili¤inin, uygulanan politikalarda yeknesakl›¤a engel oldu¤u söylenebilir. Merkezi hükümetin sektörde Sa¤l›k
Bakanl›¤› ile yer almas›n›n yan› s›ra, tek bir
ödeyici kurum olan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun finansman› gerçekleﬂtirmesi, hizmet
sunucular›n›n fiyatlar›n›n ise Genel Sa¤l›k
Sigortas› kapsam›nda, Hazine, Maliye, Devlet Planlama Teﬂkilat› ve Sa¤l›k Bakanl›¤›
temsilcileri taraf›ndan belirlenmesi sistemin
bir di¤er aya¤›n› oluﬂturmaktad›r. Hal böyle
olunca, Sa¤l›k Bakanl›¤› bünyesinde yer
alan genel müdürlükler ile Sosyal Güvenlik
Kurumu aras›nda bir yetki karmaﬂas› meydana gelmektedir.
4. Sonuç
Sa¤l›k hizmetlerinin finansman›nda son
dönemde yaﬂanan mali bask›, ülkeleri bu
harcamalar›n kontrol edilmesi ve azalt›lmas›
yönünde politika geliﬂtirmeye zorlamaktad›r. Söz konusu kontrol mekanizmalar›, fiyat
odakl› olabilece¤i gibi talep veya kalite
odakl› da olabilmektedir. Sonuç itibariyle,
sa¤l›k harcamalar› içerisinde kamu harcamalar›n›n kontrol alt›na al›nmas›, bu hizmetlerin sunumunda mali sürdürülebilirlik aç›s›ndan oldukça önemlidir.
Sa¤l›k harcamalar›nda meydana gelen art›ﬂ›n kaynaklar›na bak›ld›¤›nda ise Türkiye’de OECD taraf›ndan ileri sürülen harcama art›ﬂ kaynaklar›ndan farkl› unsurlar›n
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varl›¤› dikkati çekmektedir. Özellikle yolsuzluk ve türevi uygulamalar›n varl›¤›, sa¤l›k harcamalar›n› art›ran önemli unsurlard›r.
Bunun yan›nda baz› hizmet sunucular›n›n
(kamu hizmet sunucular›) denetim d›ﬂ›nda
olmas› ve farkl› bütçe uygulamalar› nedeniyle maliyetlerin takip edilememesi de harcamalar üzerindeki di¤er olumsuz etkilerdir.
Y›llar itibariyle sosyal güvenlik aç›klar›nda meydana gelen art›ﬂlar›n her y›l daha fazla gerçekleﬂmesinin yan› s›ra, sa¤l›k harcamalar›n›n da buna paralel olarak artmas›, kamunun bu sektördeki varl›¤›n› tehdit eder hale gelmiﬂtir. Bu ba¤lamda, yap›lan sosyal güvenlik reformlar› ile birlikte özellikle sa¤l›k
hizmetlerinin sunumunda hane halk›n›n katk›
paylar› ile hizmetin finansman›na kat›l›m›n›
sa¤lamak, gelecek dönemde sa¤l›k harcamalar› içerisinde özel kesim pay›n›n artaca¤›n›
düﬂündürmektedir. Dolay›s›yla bu uygulama,
özellikle yoksul kesimin sa¤l›k hizmetlerinden faydalanmas›n› etkileyecektir.
Sa¤l›k sektöründe yer alan aktörlerin çeﬂitlili¤i ve fazlal›¤›, sektördeki harcama kontrolünün önündeki bir di¤er olumsuz faktördür.
Sektörde lider konumda yer ald›¤› belirtilen
Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n yan›nda ödemeler ve finansman ile ilgili tek yetkili kurum olan Sosyal
Güvenlik Kurumu’nun yer almas› bir çeliﬂkiyi
ortaya koymaktad›r. Ayr›ca, fiyatlar›n belirlenmesinde di¤er kurumlar›n da sürece dâhil olmas›, sektörü gittikçe karmaﬂ›k bir hale sokmaktad›r. Harcamalar›n denetiminin Sosyal
Güvenlik Kurumu taraf›ndan yap›lmas›n›n yan›nda, kamu hizmet sunucular›n›n bunun d›ﬂ›nda tutulmas› da baﬂka bir kar›ﬂ›kl›¤a neden olmaktad›r. Dolay›s›yla, harcama art›ﬂ›n›n kontrol alt›na al›nmas›, sektörün tamam›n›n (kamu-özel ayr›m› yap›lmadan) denetimi ile birlikte düzenlenmesiyle gerçekleﬂebilecektir.
Bütün bu anlat›lanlar ›ﬂ›¤›nda, toplam
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büyüklü¤ü dikkate al›nd›¤›nda devasa bir
boyuta ulaﬂan sa¤l›k sektöründeki hareketlerin yak›ndan izlenmesi, piyasan›n kontrol
edilmesi ve düzenlenmesi, harcamalar›n izlenerek kamu kaynaklar›n›n karﬂ›l›¤›n›n güvence alt›na al›nmas› aç›lar›ndan ba¤›ms›z
bir kurumun sa¤l›k piyasas›nda düzenleyici
bir rol üstlenmesinin gereklili¤i kaç›n›lmazd›r. Bu ba¤lamda, Türk Sa¤l›k Piyasas›nda,
düzenleyici ve denetleyici bir kuruma olan
ihtiyaç, Sa¤l›k Piyasas›n› Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SPDDK) ad›yla oluﬂturulacak ba¤›ms›z bir otoriteyi gerekli k›lmaktad›r. Böyle bir otorite her türlü siyasi bask›dan ar›nd›r›lm›ﬂ ve piyasadaki tekelci e¤ilimleri bertaraf edecek ﬂekilde en k›sa zamanda hayata geçirilmek durumundad›r.
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