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Türkiye’de Sağlik Piyasasinin 
Düzenlenmesi ve Denetlenmesi 
Gereği

Özet

Türkiye’de, 1990’lardan itibaren gerçekleştirilen reformlar sonucunda sağlik har-
camalari artiş göstermiştir. Bu artişa bağli olarak sağlik harcamalarinin finansma-
ni sorunu ortaya çikmiştir. Pek çok ülkede sağlik harcamalarinin bütçe üzerindeki 
yükü hafifletilmeye çalişilmaktadir. Ülkeler sağlik harcamalarinin kontrol edilmesi 
ve azaltilmasi yönünde politika üretmeye çalişmaktadirlar. Bu bağlamda piyasa-
nin düzenlenmesi ve denetimi bir çözüm önerisi olarak düşünülebilir. Söz konusu 
düzenleme ve denetim, fiyat odakli olabileceği gibi talep veya kalite odakli da ola-
bilir. Sağlik sektöründe talep kontrolü yerine maliyet kisitlamasi yoluyla hem hiz-
met sunuculari ve hem de ilaçlar üzerinde bir fiyat kontrolünün uygulanmasi tercih 
edilmektedir. Sektörde fiyatlarin mali sürdürülebilirliğini sağlayacak bir düzenleme 
politikasiyla birlikte hizmet kalitesinin de düşürülmemesi, politika üretenlerin tek 
başlarina uygulayabilecekleri bir süreç değildir. Türk Sağlik Piyasasinda, düzenle-
yici ve denetleyici bir kuruma olan ihtiyaç, Sağlik Piyasasini Düzenleme ve Denet-
leme Kurumu (SPDDK) adi altinda oluşturulacak bir otoriteyi gerekli kilmaktadir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Piyasasında Düzenleme ve Denetim, Sağlık 
Hizmetleri, Sağlık Harcamaları.

The Regulation Requirement in Turkish 

Healthcare Market
Abstract

In Turkey, healthcare spending increased as a result of reforms carried out sin-
ce the early 1990s. The funding issue, depending on this increase in healthcare 
spending has emerged. Many countries are trying to lighten the burden of healt-
hcare expenditure on the budget. Countries are trying to produce policies to cont-
rol and to reduce healthcare spending. In this setting market regulation and super-
vision can be considered as a solution. Such regulation and supervision, as well 
as price focused or can be focused on demand or quality. The implementation of 
a price control is preferred on both healthcare servers and drugs by cost restricti-
on strategies rather than demand control in the healthcare sector. Securing sus-
tainable price stability and not reduce the quality of healthcare services by a re-
gulation policy is not an administrative process that the policy makers apply alo-
ne. The requirement of regulatory and supervisory agency on Turkish Healthcare 
Market is forced to establish an agency under the name of Healthcare Market Re-
gulation and Supervision Agency (HMRSA).
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