
SHKUD
SAĞLIK HİZMETLERİNDE KURAM VE UYGULAMA DERGİSİ
Cilt: 2 Sayı: 2 2022
https:\\www.shkud.org/tr/

Sağlık Hizmetlerinde Kuram ve Uygulama Dergisi 119 The Journal of Theory and Practice in Healthcare

HASTANE POLİKLİNİKLERİNDE VAKA BAŞINA VE HİZMET BAŞINA ÖDEME YÖNTEMLERİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASI

Emine ÇETİN ASLAN¹

1 Dr. Öğr. Üyesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü

ARTICLE INFO ÖZET
Makale Türü: 
Araştırma Makalesi 

Anahtar Sözcükler:
Poliklinik hizmetleri, 
Vaka başına ödeme, 
Hizmet başına 
ödeme. 

Sorumlu Yazarlar
Emine ÇETİN ASLAN

Adres: 
İzmir Bakırçay 
Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Sağlık 
Yönetimi Bölümü 
Gazi Mustafa 
Kemal Mahallesi, 
Kaynaklar Caddesi 
Seyrek, Menemen, 
İzmir

E-mail:
emine.aslan@
bakircay.edu.tr

Bu çalışmanın amacı; hastane poliklinik ödemelerinde vaka başına ödeme yöntemiyle hizmet 
başına ödeme yönteminin, hastane gelirleri açısından karşılaştırılmasıdır. Araştırma retrospektif, 
kesitsel, bir kayıt araştırmasıdır. Araştırma İzmir’de faaliyet gösteren bir A2 grubu Sağlık Bakanlığı 
hastanesinde yapılmıştır. Çalışma verileri, 2019 yılını kapsamaktadır. Araştırmanın yapıldığı tarihte, 
hastanenin hizmet verdiği, acil poliklinik dışındaki 34 poliklinik verileri incelenmiştir. 21’i ana dal 
ve 13’ü yan dal branşlara ait olan polikliniklerde, toplam 1.096.135 başvurusu incelenmiştir. Ana 
dal polikliniklerine başvuran hastaların %60,45 ve yan dal polikliniklerine başvuranların %67,80’si 
kadın olup, yaş ortalamaları sırasıyla 42,62±22,281 ve 38,45±23,221 bulunmuştur. Çalışma 
bulgularına göre, polikliniklere göre vaka başına ödemenin hizmet başına ödeme tutarlarını 
karşılama oranı farklılık göstermektedir. 21 ana dal branş polikliniklerinden sekizi ve 13 yan dal 
branş polikliniklerinden yedisinde vaka başına ödeme tutarları, vaka başına ödemeye dahil olan 
işlemleri karşılamamaya yetmemektedir. Çalışmanın bir diğer bulgusu, genel olarak Sosyal Güvenlik 
Kurumu’nun hasta başına ortalama ödemesi, belirlenen vaka başına ödeme tutarlarından yüksek 
olduğudur. Bu durumu ilave faturalanabilen işlemlerin varlığı açıklayabilmektedir. Ana dal branş 
polikliniklerinde hastanenin gelirin gideri karşılama oranı %93,95, yan dal branş polikliniklerinde 
%82,62 ve toplamda %92,87 bulunmuştur. Hastane poliklinik ödemelerinde, vaka başına 
ödemelerin hizmet başına ödemelere göre hastane için dezavantaj yarattığı sonucuna varılmıştır. 
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GİRİŞ 

Bir hastanenin en önemli işlevlerinden birisi, ihtiyaç sahiplerine poliklinik hizmeti sunmaktır (Bell, 1958). Hastaneler yatarak 
tedavilerin yanında, büyük ölçüde poliklinik hizmeti sunmaktadır(Çıraklı, 2019). Poliklinik hizmetlerini, akut ve kronik 
hastalıklara ve koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik, hastaların yatışı yapılmadan; hekim muayenesi ve tanı testlerinin 
yanı sıra, fizyoterapi, psikoterapi, hasta eğitimi ve diş sağlığını kapsayan hizmetler olarak tanımlamak mümkündür 
(Berman, 2000; NSW, 2021; Pallipedia, 2021; Sturgess & Proudfoot, 2009) Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği, 
poliklinik hizmetlerini hastanelerde verilen altı hizmetten birisi olarak değerlendirmiş ve ilk sırada yer vermiştir. Aynı 
yönetmelik poliklinik hizmetlerini, “ayaktan muayene, tetkik, teşhis ve tedavi hizmetlerinin yapıldığı hastaların yataklı 
tedavi kurumlarında ilk müracaat üniteleridir” şeklinde tanımlamıştır(Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği, 1983). 
Bu tanımda da açıkça ortaya konulduğu gibi, poliklinik hizmetleri önemli birçok sağlık hizmetinin sunulduğu bir alan olması 
yanında, diğer sağlık hizmetlerine geçiş için de zorunlu bir aşama olarak tanımlamaktadır. Diğer bir ifade ile poliklinikler, 
hastaneler ile sağlık hizmetinin sunulduğu toplum arasında ilk temas noktası özelliği taşımaktadır (Çıraklı, 2019). 

Poliklinik hizmetleri toplum sağlığı ve sağlık sistemi açısından önemli işlevlere sahiptir(Bell, 1958). Poliklinik hizmetleri 
sağlık sistemi ile ilk temas noktası olmasının yanında, sevkler ve takip tedavilerinin sunumu açısında da önemlidir 
(Berman, 2000). Toplumdaki hastalıkların önemli bir kısmının ayakta tedavi ile yönetilmesi mümkündür. Dünya Sağlık 
Örgütünün raporuna göre, gelişmekte olan ülkelerde toplumun geneli değerlendirildiğinde, tüm Engelliliğe Ayarlanmış 
Yaşam Yıllarının (Disability Adjusted Life Years-DALY) yaklaşık %62’si ve DALY’ye yol açan ilk 10 nedenin %83’ü ayakta 
tedavi edilebilmektedir. 5 yaşın altındaki çocuklar için de en büyük DALY kaybına neden olan sağlık sorunlarının %75’inin 
yine ayakta tedaviler ile yönetilebildiği bildirilmiştir (Berman, 2000).

Poliklinik hizmetleri ayakta tedavi gören hastalara sadece tanı ve tedavi hizmeti vermekle kalmamaktadır. Ayrıca, toplumda 
artan kronik hastalıkların iyi bir koordinasyon ile hastaların hastane yatışı ihtiyacını azaltır, kliniklerden taburcu olduktan 
sonraki takip ve tedavilerini yürüterek hastane kalış süresini kısaltabilir. Diğer taraftan yatarak tedaviler ile kıyaslandığında, 
gerekli sabit maliyetlerin daha düşük olması nedeniyle, daha ucuzdur. Dolayısıyla sağlık hizmeti finansörleri ve geri ödeme 
kurumları için bir maliyet tasarrufu olanağı sunmaktadır (Bell, 1958). 

Genel olarak ayakta tedaviler ve özelde poliklinik hizmetlerinin, sayılan avantajlar nedeniyle kullanımı artmaktadır. 
Elbette ayakta ya da poliklinikte tedavi her hasta için alternatif olamadığı için yatarak tedavi bir hastanenin temel bir 
işlevi olmaya devam etmektedir. Ancak ayakta tedaviyi kolaylaştıran, destekleyici hizmetlerdeki gelişmeler(Vitikainen 
et al., 2010), yenilikçi ilaçların ortaya çıkması ve teletıp uygulamaları birçok hastanın hastane yatışına ihtiyaç kalmadan 
tedavi edilmesine olanak sağlamaktadır. Yatarak tedaviden ayakta tedaviye doğru kayma sağlık harcamalarının dağılımına 
da yansımıştır. Zaman içerisinde ayakta tedavi harcamalarının artış oranın diğer tedavi gruplarından daha yüksek 
gerçekleşmektedir.2018 verilerine göre OECD ülkelerinde ayakta tedavi (evde tedavi edici ve rehabilite edici bakım ve 
yan hizmetler dahil) hizmetlerinin toplam sağlık harcamaları içerisindeki payı %31 olarak gerçekleşerek, yatarak tedavi 
harcamalarını (%30) aşmıştır. 27 OECD ülkesinden 17’si için bu durum geçerli olup, Portekiz’de, yarıya yakındır (%47)
(OECD, 2020). Türkiye’de yapılan bir çalışmada da benzer olarak, hastanelerde sunulan sağlık hizmetlerinde yatarak 
tedavilerin payı azalırken, poliklinik hizmetlerinin arttığı bulunmuştur (Çıraklı, 2019). 

Özellikle düşük gelirli ülkelerde kişisel ayakta sağlık hizmeti sunumu, sağlık hizmeti sunumunun tipik olarak en çeşitli ve 
rekabetçi bölümüdür. Aynı zamanda sağlık sistemi performansındaki en büyük potansiyel kazanım alanlarından birisini 
oluşturmaktadır. Ayakta tedavi hizmetlerinin performansını artırmak ve daha fazla kazanım elde edebilmek için, bu 
alan hakkında daha fazla bilgiye sahip olunması; tüketiciler ve hizmet sunucular için yenilikçi geri ödeme yöntemleri, 
düzenlemeler ve bilgi sağlanması yoluyla devlet müdahalesi önerilmektedir (Berman, 2000). 

Ülkeler arasında ve bazen aynı ülke içerisinde poliklinik hizmetlerinde farklı modeller uygulandığı görülebilmektedir. 
Poliklinik hizmetlerine dahil edilen hizmetlerin çeşitliliği ve kapsamı, hizmeti kimin sunduğu, sağlık sisteminin geri 
kalanı ile ilişkileri (Imison et al., 2008) ve geri ödeme yöntemleri farklılık gösterebilmektedir. Türkiye’de uzman poliklinik 
ağırlıklı olarak kamu (Sağlık Bakanlığı) hastanelerinde verilmektedir (Paris et al., 2010). Sağlık Bakanlığı verilerine göre 
de Türkiye uzman hekim başvurularını içeren 2. ve 3. basamak sağlık kurumu başvurularının yaklaşık %70’i Sağlık 
Bakanlığı hastanelerine yapılmıştır (Sağlık Bakanlığı, 2021). Sağlık sistemlerinde uygulanan geri ödeme yöntemleri, sağlık 
kurumlarının sunduğu hizmetin kalitesini ve finansal sürdürülebilirliğini etkilemektedir (Yiğit, 2016). OECD ülkelerinde 
genel olarak uzman poliklinik bakımı hizmet başına ödeme yöntemi ile finanse edilmektedir. Ancak Türkiye’de kamu 
hastanelerinin bünyesinde sunulan bu hizmetler (Kanada, İngiltere, İtalya, Norveç, Portekiz vb. olduğu gibi) hastanelere 
ödenen global bütçenin içerisinde yer almaktadır (Kumar et al., 2014). 
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Türkiye’de sağlık hizmetlerinin önemli bir bölümü Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarından finanse edilmektedir. SGK 
sağlık kurumlarından sözleşmeler yoluyla hizmet almaktadır. Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler SGK ile sözleşme yapmak 
durumundadır ve ağırlıklı olarak Kurum sigortalılarına hizmet vermektedir. Dolayısıyla araştırmanın yapıldığı hastanenin 
poliklinik hizmeti ödemeleri Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) hükümlerine göre yapılmaktadır. 
Mevcut uygulamada Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelere global bütçe ile ödeme yapılıyor olsa da poliklinik faturaları 
SUT hükümlerine göre düzenlenmekte (Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği, 2013) ve global bütçelerin 
belirlenmesinde, hastane fatura tutarları önemli rol oynamaktadır. 

SUT’ta poliklinik hizmetlerinin ödeme ilkeleri 2.2.1.B-1 maddesinde “Ayakta tedavilerde ödeme uygulaması” başlığı altında 
açıklanmıştır. Belirtilen hükümlere göre; ödeme hastanenin bulunduğu sınıfa ve başvuru yapılan branşa göre, her başvur 
için sabit bir tutar ödenmektedir. Bu tutarlar“Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Ayakta Tedavilerde Sınıflandırılması Listesi”nde 
(EK-2/A-1) belirtilmiştir. Bu ödeme uygulaması vaka başı ödeme yöntemini yansıtmaktadır. Ayrıca polikliniğe başvuran 
hastalara, “Ayaktan Başvurularda İlave Olarak Faturalandırılabilecek İşlemler Listesi”nde (EK-2/A-2) belirtilen işlemlerin 
yapılması durumunda, belirlenmiş olan vaka başına ödemeye ek olarak, işlem bedelleri ayrıca hastaneye ödenmektedir. 
Belirlenmiş olan vaka başına ödeme tutarı, hastanın aynı hastaneye ve aynı branşa başvurularında (acil servisler hariç) 
10 gün içeresinde yapılan başvuruları da kapsamaktadır. Diğer bir ifade ile belirlenen zaman içerisinde kalan başvurular 
için tekrar vaka başına ödeme yapılmamaktadır. Yalnızca, istenmiş olması halinde, ilave olarak faturalanabilecek işlemler 
ödenmektedir (Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği, 2013).

Poliklinik hizmetlerinde asıl ödeme yaklaşımı vaka başına ödeme olmakla birlikte; hastaya aynı gün içerisinde poliklinik 
hizmetleri dışında bir işlem yapılması, yatış verilmesi, hastanın aynı hastanedeki başka bir branşta polikliniğe başvurması, 
başka sağlık kurumuna sevk edilmesi durumunda, ödeme yöntemi ve ödenecek tutarlar değişebilmektedir. Ayrıca, acil 
başvuruları ve diş tedavilerine yönelik hizmetler ile; iş kazası ve meslek hastalıkları, onkolojik tedavi gibi bazı sağlık 
durumları için hizmet başına ödeme yöntemi benimsenmiştir (Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği, 2013). 

Avrupa Birliği ülkeleri genelinde, poliklinik gelirlerinin hastane gelirleri içerisindeki payı %22’dir (OECD, 2020). Yiğit (2016) 
de poliklinik gelirlerinin üniversite hastanesi toplam gelirlerin %21,40’ını oluşturduğunu bulmuştur (Yiğit, 2016). Bu 
verilere dayanarak, poliklinik gelirlerinin, toplam hastane gelirleri içerisinde önemli bir paya sahip olduğunu söylemek 
mümkündür. Ancak vaka başına ödeme yönteminde, her başvuru için (muayene, tetkik ve işlemler dahil) önceden 
belirlenmiş sabit tutar ödenmesine rağmen, hastalara verilen muayene dışındaki hizmetler farklılık göstermektedir. 
Dolayısıyla hastaya sunulan hizmetlerinin toplam tutarının vaka başına ödeme yönteminin altında ya da üzerinde olması 
mümkündür. Bir branşta ya da hastane genelinde, vaka başına ödemenin hizmet toplam tutarını karşılamamasının 
hastanenin finansal sürdürülebilirliği açısından sorun teşkil edebilmektedir. Bu çalışmada, vaka başına yapılan poliklinik 
ödemelerinin, tüm hizmetlerin ayrı ayrı fiyatlanabildiği hizmet başına ödeme yöntemine göre hastane maliyetlerini 
karşılayıp karşılamadığını belirlemek amaçlanmıştır. Her bir poliklinik için ve hastane genelinde bir yıllık vaka başı ve 
hizmet başına gelirler karşılaştırılmıştır.

1. YÖNTEM

Araştırma retrospektif, kesitsel, bir kayıt araştırmasıdır. Araştırmanın verileri, Sağlık Bakanlığına bağlı İzmir’de faaliyet 
gösteren bir A2 grubu hastaneden alınmıştır. Veriler hastanenin 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasındaki, acil poliklinik 
dışındaki poliklinik başvurularını kapsamaktadır. Acil poliklinikler, hizmet başına ödeme yöntemi ile fatura edilmesi 
nedeniyle dışarıda bırakılmıştır. Veriler hastane bilgi sisteminden sağlanmıştır. 

Araştırma verilerinin alınmasında ilgili hastaneden ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden gerekli izinler alınmıştır. Çalışmanın 
etik kurul izni, İzmir Bakırçay Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulunun 25.03.2021 tarih ve 235 
nolu kararıyla alınmıştır. 

Poliklinik başvuruları ile ilgili; başvuru sayıları, başvuran hastaların yaş ve cinsiyetleri, SGK fatura tutarları, yapılan 
işlemlerin hizmet başına tutarları ve vaka başına ödemeye dahil olan işlemlerin tutarları incelenmiştir. SGK fatura tutarları, 
hastanenin her hasta için Medula üzerinden SGK’ya fatura ettiği ve onaylanan tutarları göstermektedir. Bu tutar; SUT 
ek 2-A’da (Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi) belirlenen vaka başına ödeme tutarları ile SUT Ek 2/A-2’da (Ayaktan 
Başvurularda İlave Olarak Faturalandırılacak İşlemler Listesi) belirtilen tutarlardan oluşmaktadır. Yapılan işlemlerin hizmet 
başına tutarları; poliklinik hastalarına sunulan tüm hizmetlerin (muayene, tetkik ve işlemlerin) SUT ek 2/B’de yer alan 
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ödemeye esas puanların 0,593 katsayısının çarpımından oluşan tutar (hesaplama araştırmacı tarafından yapılmamış, 
hastane bilgi sisteminde kayıtlı tutarlar doğrudan alınmıştır) ile SUT Ek 2/A-2’da yer alan ilave faturalandırılan işlemlerin 
bedelleri toplamından oluşmaktadır. Vaka başına ödemeye dahil işlem tutarları ise; hastaya sunulan vaka başı ödemeye 
dahil olan işlemlerin tutarlarına eşittir. Diğer bir ifade ile Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesinin hizmet başına ödeme 
yöntemine göre hesaplanmasıdır. Hesaplamalarda, başvuruların yapıldığı tarihte (2019 yılı) geçerli olan SUT fiyatları ve 
puanları kullanılmıştır. 

Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Polikliniklere göre başvuru sayıları ve hastaların cinsiyetleri 
frekans; hasta yaşları, SGK fatura tutarları, yapılan işlemlerin hizmet başına tutarları, pakete dahil olan işlemlerin tutarları 
ortalama, standart sapma ile sunulmuştur. Analizlerin yapılmasında, Excel ve SPSS 23 programından yararlanılmıştır. 

2. BULGULAR

Araştırmanın yapıldığı hastane 2019 yılında, 21 ana dal ve 13 yan dal olmak üzere, toplam 34 uzmanlık alanında poliklinik 
hizmeti sunmuştur. Yıl içeresinde 1.096.159 poliklinik başvurusu gerçekleşmiştir. Ancak dört başvuruya ilişkin cinsiyet 
ve 20 başvuruya ilişkin yaş bilgisi olmaması nedeniyle analizden çıkarılmış ve 1.096.135 başvuru verisi ile analizler 
gerçekleştirilmiştir. Poliklinik verileri ana dal ve yan dal olarak ayrı ayrı sunulmuştur. Toplam hasta sayıları içerisinde yan 
dal poliklinik hasta sayısı oldukça düşük olup, %8,16 olarak hesaplanmıştır. Bu oranda, yan dal poliklinik ihtiyacının daha 
düşük olması yanında; hekim azlığına bağlı olarak bazı polikliniklerinin daha kısıtlı süre hizmet verebilmesinin ve hekimin 
hastaneden ayrılması nedeniyle tam yıl çalışamamış olmasının da payı bulunmaktadır. 

Tablo 1. Ana dal polikliniklerine başvuran hasta sayıları ve demografik özellikleri

Poliklinik
Kadın Erkek 

Toplam
Yaş Yaş 

(Ort.±SS)n % n %

Beyin ve Sinir Cerrahisi 18.849 64,09 10.561 35,91 29.410 48,26±15,883

Çocuk Cerrahisi 202 31,17 446 68,83 648 6,53±5,686

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 49.457 48,46 52.609 51,54 102.066 5,55±4,920

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 4.185 32,43 8.721 67,57 12.906 10,38±4,127

Deri ve Zührevi Hastalıkları 18.384 57,56 13.556 42,44 31.940 36,73±19,936

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 473 26,23 1.330 73,77 1.803 37,60±14,915

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 33.492 71,32 13.466 28,68 46.958 51,90±15,757

Genel Cerrahi 50.384 66,13 25.808 33,87 76.192 47,27±15,866

Göğüs Cerrahisi 1.394 41,64 1.954 58,36 3.348 47,13±18,036

Göğüs Hastalıkları 22.456 55,56 17.961 44,44 40.417 53,21±17,097

Göz Hastalıkları 41.332 56,62 31.662 43,38 72.994 47,32±22,527

İç Hastalıkları 53.826 66,94 26.589 33,06 80.415 51,99±16,595

Kadın Hastalıkları ve Doğum 81.390 100 0 0 81.390 35,82±12,287

Kalp ve Damar Cerrahisi 10.708 56,32 8.305 43,68 19.013 54,57±15,665

Kardiyoloji 19.609 50,95 18.875 49,05 38.484 58,98±15,170

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 58.193 55,36 46.918 44,64 105.111 40,75±21,692

Nöroloji 26.745 63,73 15.221 36,27 41.966 53,84±18,315

Ortopedi ve Travmatoloji 46.524 60,1 30.889 39,9 77.413 46,20±19,802

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 5.086 59,67 3.438 40,33 8.524 44,62±19,164

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 45.875 63,87 25.948 36,13 71.823 47,92±16,960

Üroloji 19.973 31,3 43.844 68,7 63.817 42,28±22,388

Toplam 608.537 60,45 398.101 39,55 1.006.638 42,62±22,281
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Tablo 1’de ana dal uzmanlık dallarında sunmuş olduğu poliklinik sayıları ve hastaların demografik özellikleri sunulmuştur. 
Ana dal polikliniklerinde toplam 1.006.638 hastaya hizmet verilmiştir. Polikliniklerde bakılan hasta sayılarının önemli 
farklılık gösterdiği görülmektedir. En fazla hizmet sunan poliklinikler, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (KBB) ve çocuk 
sağlığı ve hastalıklarıdır. Her iki poliklinik hasta sayıları da yüz binin üzerindedir. En az hizmet vermiş olan çocuk cerrahisi 
polikliniğidir. 

Ana dal poliklinik hastalarının cinsiyet dağılımı incelendiğinde en fazla kadın oranı, beklenildiği gibi kadın hastalıkları ve 
doğum polikliniğine aittir. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR), iç hastalıkları ve genel cerrahi kadın ağırlığının en fazla olduğu 
polikliniklerdir. Buna karşın enfeksiyon hastalıkları, çocuk cerrahisi ve üroloji polikliniklerinde kadın oranı üçte birden azdır. 
Uzmanlık dalına göre hastaların yaşları incelendiğinde en yüksek yaş ortalamasının kardiyoloji ve Kalp ve Damar Cerrahisi 
(KVC) polikliniklerinde, en düşük yaş ortalamasının ise, çocuk sağlığı ve hastalıkları ve çocuk cerrahisi polikliniklerinde 
olduğu görülmektedir. Tüm ana da poliklinik türlerinde ortalama yaşın ise 42,62±22,281 olduğu bulunmuştur. 

Tablo 2. Yan dal polikliniklerine başvuran hasta sayıları ve demografik özellikleri

Poliklinik
Kadın Erkek

Toplam Yaş (Ort.±SS)
n % n %

Algoloji (FTR) 206 68,21 96 31,79 302 55,59±15,568

Çocuk Gastroenterolojisi 3.956 55,11 3.223 44,89 7.179 7,81±5,844

Çocuk Kardiyolojisi 1.354 47,31 1.508 52,69 2.862 7,44±5,564

Çocuk Nefrolojisi 1.869 53,37 1.633 46,63 3.502 6,19±5,298

Çocuk Nörolojisi 2.759 50,69 2.684 49,31 5.443 9,00±5,573

Çocuk Ürolojisi 233 25,13 694 74,87 927 6,94±4,868

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 12.465 77,27 3.666 22,73 16.131 47,88±15,332

Gastroentoroloji 11.022 58,43 7.843 41,57 18.865 51,28±15,769

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi 3.680 100 0 0 3.680 44,47±12,778

Nefroloji 2.523 50,8 2.444 49,2 4.967 63,35±16,178

Neonatoloji 1.208 46,73 1.377 53,27 2.585 0,30±1,686

Perinatoloji 5.531 100 0 0 5.531 28,70±5,664

Romatoloji (İç Hastalıkları) 13.875 79,18 3.648 20,82 17.523 50,92±13,853

Toplam 60.681 67,8 28.816 32,2 89.497 38,45±23,221

Tablo 2’de yan dal uzmanlık polikliniklerinde gerçekleşen poliklinik sayıları ve hastaların demografik özellikleri verilmiştir. 
Ana dal polikliniklerinde olduğu gibi yan dal polikliniklerinde de başvuru sayıları arasında önemli farklılık bulunmamaktadır. 
Yan dal uzmanlıkları içerisinde en fazla hasta başvurusu gastroentoroloji, romatoloji ve endokrinoloji ve metabolizma 
hastalıkları polikliniklerine yapılmıştır. En az hastası olan poliklinikler ise algoloji ve çocuk ürolojisidir. Cinsiyet dağılımı 
açısından değerlendirildiğinde kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık alanı olan jinekolojik onkoloji cerrahisi ve perinatoloji 
polikliniğinin tüm hastaları kadındır. Bu poliklinikler dışında romatoloji ve endokrinoloji ve metabolizma hastalıklarında 
kadın hastaların yoğunlukta olduğu görülürken, yetişkin ürolojide olduğu gibi çocuk ürolojisinde kadın oranı, yaklaşık 
dörtte birdir. Yaş ortalamaları açısından en yüksek değer fefroloji ve algoloji polikliniklerinde iken, en düşük değer çocuk 
hastalıklarının yan dallarında görülmektedir. Yan dal hastalarının yaş ortalaması, çocuk branşlarının varlığına bağlı olarak, 
ana dal polikliniklerinden daha düşük olarak, 38,45±23,221 bulunmuştur. 
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Tablo 3. Ana dal polikliniklerinde sunulan hizmetlerin vaka başına ve hizmet başına ödeme yöntemlerine göre 
karşılaştırılması

Poliklinik VBÖ Fatura Tutarı
Hizmet Başına 
Ödeme Tutarı

VBÖDİT
Karşılama 

Oranı

Beyin ve Sinir Cerrahisi 27 60,68±37,972 55,41±40,991 18,52±13,697 145,82

Çocuk Cerrahisi 25 32,09±17,368 31,07±21,011 19,30±8,762 129,54

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 27 28,00±7,912 27,58±21,028 23,25±16,298 116,14

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 32 40,46±7,387 32,86±13,997 23,29±10,704 137,4

Deri ve Zührevi Hastalıkları 24 23,10±5,376 20,41±11,956 19,39±9,918 123,8

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 27 38,06±39,231 51,99±53,228 37,01±37,885 72,95

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 30 54,20±84,053 64,93±111,169 22,41±13,545 133,84

Genel Cerrahi 28 31,84±21,706 34,20±31,517 27,25±20,221 102,76

Göğüs Cerrahisi 28 39,55±64,042 36,57±65,585 21,59±10,042 129,67

Göğüs Hastalıkları 26 30,32±21,786 35,26±28,020 26,92±14,140 96,6

Göz Hastalıkları 23 25,72±15,008 30,98±27,931 23,04±17,670 99,82

İç Hastalıkları 28 31,34±11,834 42,76±30,812 36,19±23,509 77,37

Kadın Hastalıkları ve Doğum 31 37,94±15,990 42,85±29,728 32,44±20,427 95,57

Kalp ve Damar Cerrahisi 27 59,44±46,071 55,49±55,044 20,94±16,503 128,91

Kardiyoloji 34 36,15±15,135 38,70±31,170 34,15±23,638 99,55

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 24 29,06±15,729 31,22±20,469 23,70±12,454 101,26

Nöroloji 29 54,77±37,469 49,01±42,340 19,63±11,047 147,75

Ortopedi ve Travmatoloji 24 38,57±37,181 42,61±41,332 25,09±15,607 95,67

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 26 25,55±11,442 19,93±14,603 17,69±9,543 147

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 36 35,84±8,292 25,99±12,592 21,70±9,499 165,86

Üroloji 26 31,23±22,125 39,07±29,799 31,05±19,013 83,73

Toplam 35,22 37,49±39,044 25,93±17,628

VBÖ: Vaka başına ödeme

VBÖDİT: Vaka başına ödemeye dahil olan işlemlerin tutarı

Oran: Vaka başına ödeme tutarlarının, vaka başına ödemeye dahil olan işlemleri karşılama oranı

Tablo 3’te ana dal uzmanlıkları ve Tablo 4’te yan dal uzmanlık polikliniklerinin vaka başına ve hizmet başına ödeme 
tutarlarına ilişkin verileri özetlenmiştir. İlk sütunda, SUT Ek- 2/A’ya göre vaka başına ödeme tutarları yer almaktadır. İkinci 
sütunda yer alan fatura tutarı, her hasta için SGK tarafından geri ödenen tutarların ortalamasını yansıtmaktadır. Üçüncü 
sütunda yer alan hizmet başına ödeme tutarı, hastaların poliklinik başvurunda sunulan vaka başına ödemeye dahil ve 
ayrıca faturalandırılabilen işlemlerinin tamamının hizmet başına ödeme yöntemine göre tutarlar toplamının ortalamasını 
yansıtmaktadır. Dördüncü sütunda sunulmuş olan vaka başına ödemeye dahil olan işlemlerin tutarı, yalnızca vaka başına 
ödemeye dahil olan işlemlerin hizmet başına ödeme yöntemine göre tutarlarının ortalamasını yansıtmaktadır. Son sütunda 
verilen oran ise, vaka başına ödeme tutarlarının, vaka başına ödemeye dahil olan işlemlerin tutarlarını karşılama oranını 
ifade etmektedir. Tüm tutarlar, araştırmanın kapsadığı 2019 yılında hastanenin bulunduğu A2 grubu bir hastane için 
belirlenmiş fiyatları yansıtmaktadır. İşlem tutarları ve vaka başı ödemeye dahil olan işlemlerin fiyatlarının belirlenmesinde 
poliklinik ücreti 15,5 TL olarak alınmıştır. 
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Polikliniklerde gerçekleşen tutarlar içerisinde önemli olduğu düşünülen parametrelerden birisi, SUT’ta belirlenen vaka 
başına ödemeni, vaka başına ödemeye dahil olan işlemleri karşılama durumudur. Ana dallar içerisinde vaka başına fiyatlar 
23 TL ile 36 TL arasında değişmektedir. En yüksek fiyat ruh sağlığı ve hastalıkları ve en düşük fiyat göz hastalıkları için 
belirlenmiştir. Vaka başına ödemeye dahil olan işlem tutarları incelendiğinde en yüksek işlem tutarlarının enfeksiyon 
hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji polikliniğinde gerçekleştiği görülmüştür. En düşük tutarların plastik, rekonstrüktif ve estetik 
cerrahi polikliniğinde olduğu görülmektedir. Yalnızca muayene ücretinin 15,5 TL olduğu göz önünde bulundurulduğunda 
bu poliklinikte, pakete dahil olan tetkiklerin ortalama maliyetinin 2,19 TL olduğunu söylemek mümkündür. Buna karşın bu 
tutar, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji için 21,51 TL’dir. 

Tablonun en son sütununda vaka başına fiyatın, vaka başına ödemeye dahil işlem tutarlarını karşılama oranı hesaplanmıştır. 
Bu verilere göre sekiz poliklinikte, vaka başına ödemenin vaka başına ödemeye dahil işlem tutarlarını karşılamamaktadır. 
İki poliklinikte ise oran %100’ün hemen üzerindedir. Geriye kalan 11 poliklinikte bu hesaplamanın daha yüksek bulunduğu 
görülmektedir. Ruh sağlığı ve hastalıkları ile nöroloji poliklinikleri en yüksek orana sahip polikliniklerdir. 

Tabloda sunulan veriler içerisinde önemli olduğu düşünülen bir diğer özellik, vaka başına ödeme ile fatura tutarları 
arasındaki farklılıktır. Vaka başına ödemede SGK’nın hasta başına bu fiyatı ödediği düşünülebilmektedir. Ancak ayakta 
başvurularda ilave olarak faturalandırılabilen işlemler nedeniyle, önemli farklılıkların oluşabildiği tabloda görülmektedir. 
İki tutar arasındaki farklılık en fazla beyin ve sinir cerrahisi ile kalp ve damar cerrahisi polikliniklerinde oluşmuştur. Bu 
farklılık en fazla, genel olarak ilave faturalandırılabilen, radyoloji işlemlerine ihtiyaç duyan polikliniklerde oluşmaktadır. 
Aksine tetkiklerinde laboratuvar ağırlığı bulunan polikliniklerde bu farklılığın minimal olduğunu söylemek mümkündür. 

Tablo verilerinde dikkat çekecek bir diğer husus ise plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi ile deri ve zührevi hastalıkları 
polikliniklerindeki fatura ödemelerinin vaka başına ödemenin altında kalmış olmasıdır. Tam anlamıyla vaka başına ödeme 
uygulandığı durumlarda bu bulgunun hesaplama ya da kayıt hatası olduğu akla gelecektir. Ancak SUT hükümlerine göre, 
aynı gün içerisinde birden fazla polikliniğe başvurularda ve konsültasyon istemlerinde hizmet başına faturalama yapılıyor 
olması durumu açıklayabilmektedir. 

Tablo 4. Yan dal polikliniklerinde sunulan hizmetlerin vaka başına ve hizmet başına ödeme yöntemlerine göre 
karşılaştırılması

Poliklinik VBÖ Fatura Tutarı İşlem Tutarı VBÖDİT
Karşılama 

Oranı

Algoloji (FTR) 30 39,92±29,628 35,25±33,161 19,37±8,190 154,89

Çocuk Gastroenterolojisi 29 27,76±9,200 29,17±26,471 26,81±22,188 108,16

Çocuk Kardiyolojisi 36 34,89±5,549 49,02±12,789 49,02±12,789 73,44

Çocuk Nefrolojisi 31 31,84±10,618 41,29±27,108 37,56±21,394 82,53

Çocuk Nörolojisi 31 57,81±36,432 50,99±42,922 19,81±10,359 156,48

Çocuk Ürolojisi 31 29,14±12,353 25,74±17,827 23,44±12,443 132,24

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 27 31,99±17,314 48,67±37,550 38,70±27,639 69,77

Gastroentoroloji 27 28,06±20,046 33,25±34,500 27,83±22,519 97,01

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi 31 44,63±35,979 48,70±46,941 29,28±17,903 105,88

Nefroloji 27 28,03±11,525 37,85±24,601 34,91±20,389 77,34

Neonatoloji 28 38,34±21,802 49,80±32,968 41,96±26,516 66,73

Perinatoloji 31 64,82±24,014 57,48±23,806 21,85±5,095 141,89

Romatoloji (İç Hastalıkları) 28 39,94±25,322 52,85±43,050 29,35±22,421 95,38

Toplam 36,54±24,171 44,23±36,767 30,99±22,742

VBÖ: Vaka başına ödeme

VBÖDİT: Vaka başına ödemeye dahil olan işlemlerin tutarı

Oran: Vaka başına ödeme tutarlarının, vaka başına ödemeye dahil olan işlemleri karşılama oranı
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Tablo 4’te hastanede bulunan yan dal polikliniklerinin vaka başına ödeme, fatura, hizmet başına ödeme, vaka başına 
ödemeye dahil olan işlemlerinin hizmet başına fiyatlandırması ve vaka başına ödemeye dahil işlem tutarlarını karşılama 
oranı sunulmuştur. Yan dal polikliniklerinde vaka başına ödeme tutarları 27 TL ile 36 TL arasında değişmektedir. Yan dal 
poliklinikleri içerisinde en yüksek vaka başına ödemenin çocuk kardiyoloji için yapıldığı görülmektedir. Ancak vaka başına 
ödemeye dahil olan işlemlerin tutar toplamları, daha geniş bir aralığa dağılmış, 19,37 TL ile 49,02 TL bulunmuştur. En 
düşük vaka başına ödeme ise iç hastalıklarının yan dalları olan; gastroentoroloji, nefroloji ve endokrinoloji poliklinikleri için 
belirlenmiştir. Vaka başına ödemenin 13 polikliniğinin yedisinde, vaka başına ödemeye dahil olan işlemleri karşılamadığı 
bulunmuştur. En düşük karşılama oranına sahip polikliniklerin; neonatoloji, çocuk kardiyolojisi ve endokrinoloji 
polikliniklerinde oluşmuştur. Burada çocuk kardiyolojisinin en yüksek vaka başına ödemeye sahip olmasına rağmen, 
hastane giderlerinin yaklaşık %73’ünü karşılayabilmesi dikkat çekicidir.

Vaka başına ödeme fiyatları ile fatura tutarları karşılaştırıldığında, ana dal polikliniklerinde de olduğu gibi önemli farklılık 
olduğu görülmektedir. Ortalama fatura tutarının, vaka başına ödemeye oranı, perinatoloji polikliniğinde iki kattan fazla 
iken, çocuk nörolojisinde iki kata oldukça yakındır. Ancak çocuk gastroenterolojisi polikliniğinde tersi bir durum söz 
konusudur. 

Tablo 5. Fatura tutarları ve sunulan hizmetlerin hizmet başına ödeme yöntemine göre tutarlarının karşılaştırılması

Branşlar Başvuru Sayısı Fatura Tutarı İşlem Tutarı Fark Oran

Ana dal Branşları 1.006.638 35.450.688,04 37.733.990,52 -2.283.302,48 93,95

Yan dal Branşları 89.497 3.270.651,99 3.958.629,72 -687.977,73 82,62

Toplam 1.096.135 38.721.340,03 41.692.620,24 -2.971.280,21 92,87

Tablo 5’te hastane genelinde poliklinik hizmetleri karşılığı toplam fatura tutarları ile sunulan hizmetlerin hizmet başına 
ödeme yöntemi ile hesaplanmasına karşılık gelen toplam işlem tutarlarının karşılaştırılması yapılmıştır. Tabloda görüleceği 
gibi, hem ana dal hem de yan dal polikliniklerde hastanenin sunmuş olduğu hizmetlerin bedeli, bu hizmetler karşılığında 
almış olduğu ödemeden daha düşüktür. Hastanenin gelirinin giderlerini karşılama oranı, ana dal branşları toplamında 
yaklaşık %94 iken, yan dal branşlarında %83’ün altında kalmıştır. Toplam poliklinik hizmetleri karşılığında yaklaşık 3 milyon 
TL daha düşük ödeme almıştır. 

3. TARTIŞMA

Bu çalışma, ulaşılabildiği kadarıyla, Türkiye’de ayakta tedavilerde uygulanan vaka başına ödeme ya da paket fiyat 
uygulaması ile hizmet başına ödeme yöntemini karşılaştıran ilk çalışmadır. Ayrıca çalışmada hem ana dal hem de yan 
dal poliklinikleri ayrı ayrı ve birlikte incelenebilmiştir. İncelenen toplam 1.096.135 başvuru ile oldukça geniş katılımlı bir 
çalışmadır. 

Çalışma bulgularına göre; 21 ana dal branşlarından sekizi ve 13 yan dal branşlarından yedisi ve toplamda 34 branşta 15’i 
için belirlenmiş vaka başına ödeme tutarları, vaka başına dahil olan işlemlerin tutarlarını karşılamamaktadır. Enfeksiyon 
hastalıkları, çocuk kardiyolojisi ve endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları branşlarında vaka başına ödemenin vaka 
başına işlemleri karşılama oranı %75’in altındadır. Literatürde karşılaşılan çalışmaların tamamı (Bülüç & Ağırbaş, 2017; 
Büyükmirza & Durukan Köse, 2014; Durukan et al., 2007; Mut & Ağırbaş, 2017; Özkan et al., 2014; Yiğit, 2016) vaka 
başı tutarları ile maliyet analizi sonuçlarını karşılaştırmışlar ve birçok branşta vaka başına poliklinik ödemelerinin 
maliyetleri karşılamadığını bulmuşlardır. Bu çalışmada ise yapılan karşılaştırma vaka başına ödeme ile hizmet başına 
ödeme karşılaştırılmasıdır. Diğer bir ifade ile her iki yöntemde belirlenen tutarlar SGK fiyatlandırmasını ve bakış açısını 
yansıtmaktadır. Bu yöntemi, hizmet sunum hacminden etkilenmemesi nedeniyle bir anlamda daha objektif bir yaklaşım 
olarak değerlendirmek mümkündür. Her iki yaklaşımın ortak sonucunda hem gerçek maliyetler hem de hizmet başına 
ödeme ile kıyaslandığında, polikliniklerde vaka başına ödemenin hastaneler için önemli bir finansal risk barındırdığı ifade 
edilebilir.

Bu çalışmada vaka başına ödemelerin, vaka başına dahil işlemleri karşılama oranı, diğer bir ifade ile karlılığı en yüksek 
olduğu ana dal branşlar; ruh sağlığı ve hastalıkları (%165,86), nöroloji (%147,75), plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi 
(%147,00), beyin ve sinir cerrahisi (%145,82) ve FTR (%133,84) poliklinikleridir. Yan dal branşları arasında ise; çocuk 
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nörolojisi, algoloji ve perinatoloji poliklinikleri bu özelliği sağlamaktadır. Ancak bu branşlarda elde edilen sonuçların farklı 
nedenleri olduğu görülmektedir. Beyin ve sinir cerrahisi, FTR, nöroloji, çocuk nörolojisi ve perinatoloji branşlarının karlı 
bulunmasının nedeni, bu polikliniklerde yapılan pahalı tetkiklerin (örn. MR, BT ve ultrason gibi) ayrıca faturalanabilmesi, 
buna karşın vaka başına dahil olan işlemlerden istenen tetkiklerin daha az ya da daha ucuz olmasıdır. Bu durum, vaka 
başına ödemeye dahil olan işlemlerin tutarı ile işlem tutarları arasındaki farklılıktan anlaşılabilmektedir. Zaten iki tutar 
arasındaki farkı yaratan da ilave faturalandırılabilen işlemlerdir. Bu çalışmanın aksine bahsedilen branşların, literatürde 
yer alan çalışmalarda (Bülüç & Ağırbaş, 2017; Mut & Ağırbaş, 2017; Özkan et al., 2014) SUT fiyatlarında daha yüksek 
olarak değerlendirilmesine de ilave faturalanabilen işlemlerin neden olabileceği düşünülmektedir. Zira bu branşlarda 
SGK tarafından yapılan ödeme tutarını yansıtan fatura bedelleri de vaka başına ödeme fiyatlarının oldukça üzerindedir. 
Ancak Büyükmirza ve Durukan Köse çalışmasında, tetkik fiyatları dikkate alınmadan yapılmış olmasına rağmen, yalnızca 
kardiyoloji ve üroloji polikliniklerinde vaka başına ödemenin maliyetleri karşılayabiliyor olması farklı bulguların mümkün 
olabileceğini göstermektedir (Büyükmirza & Durukan Köse, 2014).

Önceki paragrafta tartışılan branşların aksine, plastik, rekonstrüktif, estetik cerrahi ve ruh sağlığı ve hastalıkları ile algoloji 
polikliniklerini karlı hale getiren ise muayene dışında daha az tetkik gerektirmeleridir. Pakete dahil olan işlem tutarları 
ile işlem tutarları arasındaki farkın düşüklüğü bu durumu açıklamaktadır. Literatürdeki çalışmaların çoğunun da (Bülüç & 
Ağırbaş, 2017; Mut & Ağırbaş, 2017; Özkan et al., 2014) bu branşlara ek olarak, deri ve zührevi hastalıkları, göz hastalıkları 
ve KBB hastalıkları gibi branşların maliyetinin, vaka başına ödeme tutarlarından düşük bulunmasına çok fazla tetkik 
gerektirmemelerinin neden olduğu düşünülmektedir. 

Çalışmada önemli olduğu düşünülen bulgulardan bir diğeri, birçok branş için hasta başına ortalama SGK ödemelerinin vaka 
başına belirlenmiş tutarlardan çok daha yüksek olabildiğidir. Beyin ve sinir cerrahisi, KVC ve perinatoloji polikliniklerinde 
ortalama fatura tutarı açıklanan vaka başına fiyatların ikişer katından fazladır. Bu farkı yaratan, önceki paragraflarda da 
bahsedilmiş olduğu gibi, ilave faturalandırılabilen işlemlerdir. Bu nedenle, SUT fiyatları ile yapılan karşılaştırmalarda, 
yalnızca vaka başına SUT fiyatları yerine bu farklılığın da dikkate alınması gerekmektedir. SGK açısından değerlendirildiğinde 
ise, maliyet tasarrufu amacının ön planda olduğu vaka başına ödeme yönteminin yüksek fiyatlı tetkikleri kontrol etmek 
yerine, daha düşük maliyetli olan kan ve röntgen tetkiklerini kontrol edebileceğini söylemek mümkündür. 

Fatura tutarlarının, vaka başına ödeme tutarlarından daha yüksek olmasın her poliklinik için geçerli olmadığı görülmektedir. 
Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi, ruh sağlığı ve hastalıkları, çocuk gastroenterolojisi, çocuk kardiyolojisi ve çocuk 
ürolojisi polikliniklerinde, ortalama fatura tutarları vaka başına ödeme tutarından daha yüksek olması bir yana, düşüktür. 
Bu duruma SUT geri ödeme ilkeleri gereği, hastanın kendi kararıyla aynı günde birden fazla branşa muayene olması ve 
konsültasyon talepleri nedeniyle hizmet başına ödeme yöntemi ile faturalandırılması gerekliliğinden kaynaklanmış olması 
beklenmektedir.

Hastanenin poliklinik hizmeti sunumunda hem ana dal branşları hem de yan dal branşlarında, vaka başına ödeme 
yönteminde aldığı geri ödemenin, hizmet başına ödeme yöntemine göre daha düşük ödeme aldığı bulunmuştur. Araştırma 
bulgularına göre 34 branştan 19’unda vaka başı ödemeler hizmet başına ödemelerden daha yüksektir. Bu polikliniklerin 
bazılarında, gelirin gideri karşılama oranı %165’in üzerindedir. Ancak ana dallar içerisinde; başvuru sayıları en yüksek 
olan göz hastalıkları, iç hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, ortopedi ve travmatoloji polikliniklerinde gelirin gideri 
karşılama oranının düşük olması ve toplam başvuruların %10’unu oluşturan kulak burun boğaz hastalıklarının sınırda 
oluşu bu duruma neden olmuştur. Yan dal branşlarında gelirin, gideri karşıma oranın daha olumsuz olduğu bulunmuştur. 
Yine yan dal polikliniklerinde de pozitif değer alan branşlar olmasına rağmen, başvuru sayısı yüksek olan polikliniklerin 
birçoğunun gelirinin giderini karşılayamaması nedeniyle farklılık daha büyük olmuştur. Yan dal poliklinik başvurularının 
%74’ü gelirinin gideri karşılayamadığı branşlarda bulunmaktadır. 

Bu araştırmanın bazı kısıtlılıkları bulunmaktadır. İlk olarak çalışma bir kayıt araştırmasıdır ve verilerin doğru olduğu 
varsayılmıştır. İkinci olarak, çalışmada kullanılan SUT tutarları 2019 yılında geçerli olan fiyatları yansıtmaktadır. 2019 
yılından günümüze ve karşılaştırma yapılan çalışmaların yapıldığı tarihler arasında SUT fiyatlarında ve geri ödeme 
ilkelerinde birden fazla güncelleme yapılmıştır. Dolayısıyla, güncellemeler sonrasında polikliniklerde, gelirin gideri 
karşılama oranlarının değişmiş olması mümkündür. 
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Araştırma sonucunda, poliklinik türlerine göre sunulan hizmetlerin vaka başına ödeme yöntemi ile ve hizmet başına 
ödeme yöntemleri tutarları arasında önemli farklılıklar olduğu sonucuna varılmıştır. Bazı polikliniklerde, vaka başına 
ödeme tutarı hizmet başına ödeme yöntemine göre daha fazla iken, diğer polikliniklerde çok altında kalmaktadır. Bu 
farklılığın azaltılması için polikliniklerde vaka başına ödemeye dahil olan işlemlerin çeşitleri ve tutarlarının yeniden gözden 
geçilmesi ve vaka başına fiyatların güncellenmesi önerilmektedir.

Bu araştırmanın ve önceki yapılan çalışmaların sonuçları, hastane polikliniklerinde sunulan hizmetlerin bedelini, birçok 
poliklinikte SGK’nın mevcut ödeme yönteminin hastanelerin kaynak kullanımını karşılamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Yan 
dal polikliniklerinde, bu farklılık çok daha yüksektir. Özel hastaneler, söz konusu olumsuz farkı hastalardan aldıkları katkı 
payları ile karşılama yoluna gitmektedirler. Ancak topluma sağlık hizmeti sunumunda ağırlıklı role sahip olan başta Sağlık 
Bakanlığı hastaneleri olmak üzere, kamu hastaneleri için bu alternatif söz konusu değildir. Hastanelerin hizmet sunumu 
ve gelirleri içerisinde poliklinik hizmetlerinin önemli bir paya sahip olduğu düşünüldüğünde, bu durumun hastanelerin 
finansal sürdürülebilirliğini olumsuz etkileyebileceği öngörülmektedir. Hastaneleri finansal anlamda destekleyecek ek 
önlemler alınmasına ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. 

KAYNAKÇA

Bell, L. G. (1958). The Importance of an Outpatient Department in a Teaching Hospital. Canadian Medical Association Journal, 78(7), 
477–480. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1830034/

Berman, P. (2000). Organization of Ambulatory Care Provision: A Critical Determinant of Health System Performance in Developing 
Countries. https://www.who.int/bulletin/archives/78(6)791.pdf

Bülüç, F., & Ağırbaş, İ. (2017). Hastanelerde Maliyet Analizi : Kamu Hastanesi Örneği. Sosyal Güvenlik Dergisi, 7(2), 181–210.

Büyükmirza, H. K., & Durukan Köse, S. (2014). Sağlık Uygulama Tebliği’nin Poliklinik Birim Maliyetleri Açısından Değerlendirilmesi. 
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(8), 28–37.

Çıraklı, Ü. (2019). Türkiye’de Yataklı Sağlık Kurumlarında Poliklinik ve Klinik Hizmetlerinin 2008-2017 Yılları Arası Gelişimi ve Mevcut 
Durumu. Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi, 2(1), 37–46. https://dergipark.org.tr/tr/pub/jhqa/584006

Durukan, S., Akar, Ç., & Şahin, İ. (2007). Seçilmiş Hastanelerde Karşılaştırmalı Poliklinik Gider Yeri Birim Maliyetleri. Hacettepe Sağlık 
İdaresi Dergisi, 10(1), 19–47.

Imison, C., Naylor, C., & Maybin, J. (2008). Under One Roof: Will polyclinics deliver integrated care? - Imison, Naylor, Maybin - The King’s 
Fund, June 2008. www.kingsfund.org.uk/publications

Mut, S., & Ağırbaş, İ. (2017). Hastanelerde Maliyet Analizi: Ankara’da Hizmet Sunan İkinci Basamak Bir Kamu Hastanesi’nde Uygulama. 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 202–217. https://doi.org/10.20875/makusobed.302908

NSW. (2021). Outpatient services. https://www.health.nsw.gov.au/Performance/Pages/outpatients.aspx

OECD. (2020). Health at a Glance: Europe 2020 State of health in the EU cycle. In Health at a Glance 2020. https://doi.org/https://doi.
org/10.1787/82129230-en.

Özkan, O., Kutlu, G., Aydemir, I., & Agirbas, İ. (2014). Hastanelerde Maliyet Analizi ve Örnek Bir Uygulama. 8. Ulusal Sağlık ve Hastane 
İdaresi Kongresi. https://www.researchgate.net/publication/323552173

Pallipedia. (2021). Ambulatory care. https://pallipedia.org/ambulatory-care/

Paris, V., Devaux, M., & Wei, L. (2010). Health Systems Institutional Characteristics: A Survey of 29 OECD Countries. https://doi.
org/10.1787/5kmfxfq9qbnr-en

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği, (1983). https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=85319&Mevzuat-
Tur=3&MevzuatTertip=5

Sağlık Bakanlığı. (2021). Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2020 Haber Bülteni. www.saglik.gov.tr

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği, (2013). https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=17229&MevzuatTu-
r=9&MevzuatTertip=5



Sağlık Hizmetlerinde Kuram ve Uygulama Dergisi 129 The Journal of Theory and Practice in Healthcare

Sturgess, I., & Proudfoot, A. (2009). Ambulatory care: what is it and do we need it? British Journal of Hospital Medicine, Supplement 1, 
70(1), 15–18. https://www.researchgate.net/publication/26288046_Ambulatory_care_What_is_it_and_do_we_need_it

Vitikainen, K., Linna, M., & Street, A. (2010). Substituting inpatient for outpatient care: what is the impact on hospital costs and 
efficiency? The European Journal of Health Economics, 11, 395–404. https://doi.org/10.1007/s10198-009-0211-0

Yiğit, V. (2016). Hastanelerde Ayaktan Vaka Başı Ödeme Modeli: Poliklinik Maliyetleri ile Geri Ödeme Fiyatlarının Karşılaştırılması. Balkan 
Sosyal Bilimler Dergisi. https://dergipark.org.tr/tr/pub/bsbd/issue/43860/539537


