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Türkçe Özet

Sağlıklı yaşam hakkı, birçok uluslararası belgede en temel insan hakkı olarak tanımlanmış ve sağlığın korunma-
sı,  hastalık halinin tedavi edilmesi ve rehabilitasyonu görevi kamu hizmeti olarak devletler tarafından üstlenil-
miştir. Bu kapsamda sağlık risklerine karşı, bireylere kamu sağlık sistemi ile güvence sağlanmaya çalışılmıştır. 
Ancak 20. yüzyılın son çeyreğinde kamusal hizmetlerde yeniden yapılanma çalışmalarından sağlık sistemleri 
de etkilenmiştir. Özellikle nüfus artışı, demografik yapının değişmesi, halkın beklentileri ve teknolojik gelişme-
ler sağlık harcamalarında artışa yol açmış, bunun karşısında devletler yeniden yapılanma arayışları ile maliyet-
leri kontrol etme çabasına girmiştir. Türkiye’de 1990’lı yıllarda başlayan ve 2000 yılı sonrası hız kazanan sağlık 
hizmetlerinde yeniden yapılanma çalışmaları ile sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi, finansmanı ve sunumunda 
köklü değişiklikler gerçekleşmiştir. Bu çalışmada, Türkiye’de sağlık sisteminde reform çalışmalarının sağlık 
harcamalarına etkileri değerlendirilmeye çalışılacaktır. Bu amaçla reform kapsamında Genel Sağlık Sigortası 
(GSS), aile hekimliği ve Kamu Hastane Birlikleri incelenerek, sağlık harcamalarındaki değişim, özellikle bi-
reylerin sağlık harcamalarına katılma oranları, kamu ve özel sağlık kuruluşlarının harcamaları, sosyal güvenlik 
harcamaları içinde sağlık harcamalarının değişimi incelenecektir. 
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The right to healthy life is defined as a basic human right and the protection of health, treatment and 
rehabilitation during illness have been assumed by states as a public service. In this context, individuals were 
tried to be provided security through a public health system against health risks. However, health systems were 
affected by the efforts to restructure public services in the last quarter of the 20th century. Especially population 
increases, changing demographic structure, people’s expectations led to an increase in health expenditures and 
countries tried to search for reconstruction and control costs. In Turkey too, with the restructuring efforts that 
had started in the 1990s and gained momentum in the 2000s, fundamental changes in organizing, financing 
and offering health services have happened. In this study, the effects of reform efforts in the health system 
on health expenditures will be evaluated. For this purpose, by examining General Health Insurance (GSS), 
family medicine and Public Hospitals Associations, change in health expenditures, the ratio of individuals’ 
participation in health expenditure, expenditures of public and private health institutions and change in health 
expenditures in social security expenditures will be analyzed.
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