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SGK, sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası (GSS)
bakımından kişileri güvence altına alacak, sosyal sigortacılık
ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve
mali açıdan sürdürülebilir, bugünün ihtiyaçlarını geleceğin
ihtiyaçlarından taviz vermeden karşılayabilecek, çağdaş
standartlarda sosyal güvenlik sisteminin yürütülmesi
amacıyla kurulmuştur.
• Kurumumuz yaklaşık 79 milyon
kişiye (ülke nüfusunun %98,5’i)
sağlık sigortacılığı hizmeti
sunmaktadır.

• Bu büyüklüğü ile Avrupa’da
Almanya’dan sonra en büyük ikinci
Kurum olma niteliği taşımaktadır.

GÖREV PLANI
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STRATEJİK AMAÇ 

Sağlık Hizmetlerine Erişimi Kısıtlamadan Sağlık            
Harcamalarının Sürdürülebilirliğini Sağlamak 

Yıl
1.Basamak 
Başvuruları

Sayısı

SHS 
Başvuruları

Sayısı

Toplam
Başvuru
Sayısı

Türkiye
Nüfusu

Kişi Başı
Müracaat Sayısı

(1.Basamak Hariç)

Kişi Başı
Müracaat

Sayısı

2015 215 Milyon 468 Milyon 683 Milyon 78,7 Milyon 5.9 8.7

2016 226 Milyon 492 Milyon 718 Milyon 79,8 Milyon 6.2 9.0

2017 232 Milyon 505 Milyon 737 Milyon 79,8 Milyon 6.3 9.2

GÖREV VE SORUMLULUKLAR



SÖZLEŞMELİ SAĞLIK HİZMETİ SUNUCUSU
SAYILARI
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Kuruluş Tipi Sayı*

Eczane 24.990

Medikal Eczane 18.540

Optisyenlik Müessesesi 6.037

Hastane – Tıp Merkezi 2.396

Medikal Market 2.100
*2017 Yılı Sağlık Hizmeti Sunucusu sayılarını göstermektedir.

SÖZLEŞMELİ SAĞLIK HİZMETİ 
SUNUCUSU SAYILARI
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SAĞLIK HİZMETİ SUNUCUSU (SHS) TÜRÜ TESİS SAYISI*

Kit, Belediye ve Bakanlık - 2. Basamak KİT- Belediye, Diğer Bakanlık 2.Basamak 13

Sağlık Bakanlığı - 2. Basamak SB - Devlet Hastaneleri, Ağız Diş Sağlığı 732

Sağlık Bakanlığı - 3. Basamak
SB - Eğitim Araştırma Hastanesi,
SB - Üniversite-Tıp Fakültesi Hastanesi(3.Bas.O.K.),
SB - Onkoloji Hastanesi

92

TSK-2.Basamak Sağlık Tesisleri (Girne Asker Hastanesi) 1

DEVLET TOPLAM 838

Üniversite Sağlık Tesisleri Üniversite - Diş Hekimliği Fakültesi - Vakıf Üni Diş Hek. Fak. 42

Üniversite Sağlık Tesisleri Üniversite -Vakıf Üni Tıp Fakültesi Hastanesi 70

Üniversite Sağlık Tesisleri Üniversiteye Bağlı - Diyaliz Merkezi 5

ÜNİVERSİTE TOPLAMI 117

Özel - 2. Basamak Özel - Hastane, Özel Dal Hastanesi 534

Özel - 2. Basamak Özel - Tıp ve Dal Merkezi 552

Özel - 2. Basamak Özel - Diyaliz Merkezi, FTR Merkezi 324

Özel - 2. Basamak Özel - Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezi,Tüp Bebek Merkezi 31

ÖZEL TOPLAM 1.441

GENEL TOPLAM 2.396

Eczane Sayısı 24.990

Optisyenlik Müesseseleri 6.037

Medikal Eczane 18.540

Medikal Market 2.100

SÖZLEŞMELİ SAĞLIK HİZMETİ 
SUNUCUSU SAYILARI



2018 YILI GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 
PLANLANAN EYLEMLER

2018-2023 HEDEFLER
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Genel anlamıyla SGK’ nın 2023 vizyonu;

Yenilikçi ve insan odaklı anlayışla topluma kaliteli hizmet sunan,
sürdürülebilirliği sağlamış, güçlü ve saygın bir Kurum olmak,

Vatandaşlara bütçe kısıtı altında adil, kolay erişilebilir ve yüksek
kalitede sağlık hizmeti sağlanmasına katkıda bulunacak ve
vatandaşların yaşam kalitesini artıracak bir genel sağlık
sigortası sistemi oluşturmaktır.

2023 VİZYONU
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Sosyal Güvenlik Kurumunun 2023 hedefi;

- Tüm nüfusun erişebileceği yaygınlıkta, en yüksek kalitedeki sağlık
hizmetini en düşük maliyetle sunabilen,

- Nüfusun tamamına yakınını kapsam altına alan,

- Verilen sağlık hizmetlerinin kalitesini daha da artıran,

- Vatandaşların aldığı sağlık hizmetlerinin etkililiği ve kalitesini kamu-özel
sağlık hizmet sunucusu ayrımı yapmaksızın ölçen ve gerekli denetimler
yapan,

- Klinik kılavuzlar çerçevesinde standartları daha iyi karşılayan,

- Akreditasyonları sağlayan,

- Verdiği sağlık hizmetleri ile yaşam kalitesine daha çok katkı sağlayan
sağlık hizmeti sunucularının ödüllendiren, standartlara uymayan ve yaşam
kalitesini düşüren sunuculara ise yaptırım uygulayan,

bir Kurum olmak.

2023 HEDEFİ
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İlaç firma müracaatlarının elektronik ortamda yapılması

«Geri Ödemeye Dönük Klinik Sonuç Takip ve Değerlendirme Sisteminin
Oluşturulması Projesi» yapılması planlanmaktadır. Toplumda sık karşılaşılan
kronik seyir gösteren tanı gruplarının klinik süreçlerinin belirlenmesi ve maliyet
etkinlik analizlerinin yapılarak, geri ödeme süreçlerinin metodolojisinin yeniden
değerlendirilmesi

Hastane Eczanelerinde İTS (İlaç Takip Sistemi-karekod) uygulamasına geçilmesi

«Tanı İlişkili Gruplara (TİG; DRG-Diagnosis Related Groups) Dayalı Geri Ödeme
Sisteminin Geliştirilmesi Projesi» yapılması

Belirlenecek bir hastalıklar için Hastalık Maliyet Modellemesi gerçekleştirilmesi

2018-2023 PLANLANANLAR
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Sağlık hizmetlerinin ödemeleri için Ülkemizde halen
uygulanmakta olan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ve e-SUT’ un
Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumunca
uygulanmakta olan diğer sağlık mevzuatı ile ödeme sistemleri de
gözden geçirilecek, sistemin daha etkili ve rasyonel bir biçimde
uygulanması sağlanacaktır.

2018-2023 PLANLANANLAR
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- Sağlık hizmetleri ve harcamalarında sürdürülebilirlik dikkate
alınarak ilaç ve tedavi harcamalarını daha akılcı hale getirilmesi,

- Bilinçli ilaç kullanımının yaygınlaştırılması,
- Sağlık okur-yazarlığının geliştirilmesi,
- Aktif sağlıklı yaşamın desteklenmesi,
- Bilinç düzeyinin artırılması,
- Kronik hastalıkların oluşturacağı yükün öngörülebilirliğini
sağlamak amacıyla Kronik Hastalık Yönetim Politikalarının
belirlenmesi,

- Sağlık kayıt sistemlerinin geliştirilmesi ve büyük veri alt yapısının
geliştirilmesi izleme değerlendirme faaliyetlerinin etkinliğinin
artırılması,

2018-2023 PLANLANANLAR
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Kurumsal olarak Klinik Kayıt Sistemi kullanılan sağlık
hizmetlerinin kapsamı giderek artırılacak, ulusal kayıt sistemleri tesis
edilecek şekilde uygulama yaygınlaştırılacaktır. Bu sayede ülkemiz
genelinde kaynakların etkin ve verimli kullanılması ve klinik kalitenin
iyileştirilmesi sağlanacaktır. Ayrıca bu yapının tesis edilmesi ile
uluslararası düzeyde verilerin mukayese edilmesi imkanı sağlanmış
olacaktır.

Günümüzde, yüksek teknoloji kullanılarak üretilen tıbbi
malzemeler henüz ülkemizde üretilememektedir. Diğer taraftan
ülkemizde üretilebilmekte olan düşük teknoloji ürünlerin pazarı göz
önüne alındığında; dünyada Uzak Doğu menşeili ürünlerin
yaygınlaşmasının yerli üreticilerimizin rekabet gücünü azaltacağı,
dolayısıyla da yerli üretimimizin de olumsuz etkileneceği
düşünülmektedir. Bu kapsamda yüksek teknoloji kullanılarak üretilen
tıbbi malzemeler desteklenmesi,

2018-2023 PLANLANANLAR
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Genetik geçişli hastalıklara sahip/taşıyıcı ailelerin sağlıklı
çocuk sahibi olabilmeleri amacıyla preimplantasyon genetik tarama
ile yapılacak yardımcı üreme yöntemi (tüp bebek) tedavi
giderlerinin Kurumca karşılanması, bu hastalıklara ilişkin tedavi
maliyetlerinin ve işgücü kaybının önüne geçecektir.

2018-2023 PLANLANANLAR
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Sağlık Endüstrilerinin Geliştirilmesi Kapsamında;

- Yeni sağlık programları oluştururken yerli ilaç ve tıbbi cihaz
endüstrisi ile işbirliği modellerinin geliştirilmesinin desteklenmesi,

- Kamu harcamalarında ve teşvik uygulamalarında etkinlik
değerlendirmelerinin yapılması,

- Kurumların görev tanımlarının belirlenmesi, teşvik içinde
sağlayacakları katkının netleştirilmesi için ilgili Kurum ve
Kuruluşlarla ortak çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.

2018-2023 PLANLANANLAR
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Kalıtsal bir hastalığı olan veya bu hastalık için taşıyıcı olduğu bilinen
çiftin sağlam çocuk sahibi olmasına ya da hasta çocuğu (talasemi, hemofili vs.
gibi kalıtsal genetik hastalıklar) olup ikinci çocuğun sağlam doğmasına yönelik
yapılacak preimplantasyon genetik tarama yapılarak uygulanan yardımcı
üreme yöntemi tedavilerinin Kurumumuzca finansmanının sağlanması
planlanmaktadır. Halen 5510 sayılı Kanunun "Finansmanı sağlanan sağlık
hizmetleri ve süresi" başlıklı 63 üncü maddesinin bu düzenlemeye engel teşkil
etmeyecek şekilde yeniden düzenlenecektir

"Hastalara ait geçmiş dönem tetkik ve tahlil sonuçlarının hekimler
tarafından ortak bir veri tabanı üzerinden izlenmesine yönelik teknik altyapı
oluşturulacaktır. Bu kapsamda Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) ve
Bilgisayarlı Tomografi (BT) gibi ileri görüntüleme tetkiklerinin belirlenecek pilot
hastaneler arasında iletilerek görüntülenmesine yönelik çalışmalar devam
etmektedir.

2018-2023 PLANLANANLAR



18

LOINC, Amerikan Regenstrief Enstitüsü Tıbbi Araştırma Organizasyonu tarafından 1994
yılında laboratuvar ve klinik test sonuçlarının her birini bir ID kod ile tanımlamak ve verilerde
standardizasyonu sağlamak için geliştirilmiş bir veri tabanıdır. Sağlık hizmetlerinin ve sunulan hizmete
ilişkin verilerin entegrasyonunun sağlanması, elektronik sağlık kayıtlarının oluşturulması ve bazı
raporlama süreçlerinin zamanında ve doğru bir şekilde işletilmesi gibi birçok avantaj sunan LOINC
veri tabanının Türkçe çevirisi yapılmış olup Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kodları ile
ilişkilendirilmeleri çalışmaları devam etmektedir.

LOINC Kodlama Sisteminin Sağlayacağı Faydalar:
1. Laboratuvar verilerinin detaylı değerlendirilmesine olanak sağlayacaktır.
2. Laboratuvarlar arası bilgi alışverişine olanak sağlayacaktır. Böylece az sayıda fakat pahalı olan
testlerin daha merkezi hastanelerde çalıştırılarak elde edilen sonuçların paylaşılmasıyla tasarruf
sağlanması mümkündür.

3. Her bir testin hem ulusal hem de uluslararası bir kimliği olacağı için laboratuvarda çalışılan test
tanımları tıpkı TC kimlik numarası gibi tekil ve herkes tarafından bilinir hale dönüşecektir.

LOINC Kullanan Ülkeler:
1. ABD’de 2003 yılında kullanılması zorunlu hale getirilmiştir.
2. Çin, Estonya, Kanada, Fransa, İsviçre, Almanya, Yunanistan, İtalya, Kore, Arjantin, İngiltere,
Avusturalya, İspanya gibi ülkelerde kullanılmaktadır. Geri ödeme kapsamı bilinmektedir.

2018-2023 PLANLANANLAR
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BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Ülkemizde kamuda sağlık alanında tek geri ödeme Kurumu olarak
hedefimiz sağlık sisteminin sadece finansmanını sağlamak değil, aynı zamanda
kaliteli, sürdürülebilir, güvenli ve kontrol edilebilir bir sağlık sistemini de sorumlu
olduğumuz vatandaşlarımıza sunabilmektir. Tüm sağlık hizmetlerinde olduğu gibi
bağımlılıkla mücadele konusunda da çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda
Başbakanlığın koordinasyonunda yürütülen “Uyuşturucu ile Mücadele Üst
Kurulu” çalışmalarına ilişkin Kurumumuz tarafından geri ödemeyle ilgili ihtiyaca
cevap verecek birçok mevzuat düzenlemesi yapılmış ve yapılmaya devam
edilmektedir. Bu kapsamda, bugüne kadar Uyuşturucu ile Mücadele Üst Kurul
toplantılarına ve Uyuşturucu ile Mücadele Teknik Kurul toplantılarına
Kurumumuz tarafından katılım sağlanmıştır.

İlaveten 23.01.2018 tarihinde itibaren prim borcu bulunması halinde de
bağımlılık ile ilgili tedavi ve ilaç giderlerine ilişkin geri ödeme işlemleri
Kurumumuz tarafından sağlanmaktadır.

2018-2023 PLANLANANLAR
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Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine yönelik projelere destek
verilmesi böylece kişilerin hastalanmalarının önlenerek sağlıklı
yaşamalarının sağlanması ve dolayısıyla sağlık harcamalarının
azaltılması planlanmaktadır. Genel Müdürlüğümüzce tüm koruyucu
sağlık hizmetlerine yönelik çalışmalara aktif olarak destek verilmektedir.
(diyabet, fiziksel aktivite, bağımlılıkla mücadele… vb) Ayrıca nadir
hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik çalışmaların desteklenmesi
hedeflenmektedir.

2018-2023 PLANLANANLAR
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2023 yılına gelindiğinde GSS sisteminin kalitesi ve sisteme
erişim ile ilgili sorunların tamamen çözüldüğü, sistemin
sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

Sonuç olarak, nüfusun tamamına yakınını kapsam altına
alan, eşit, kolay erişilebilir, kaliteli ve sürdürülebilir sağlık hizmeti
sunma bilinci ile hayata geçirilen GSS sistemi, vatandaşların
yaşam sürelerini ve kalitesini artırmak amaçlarına odaklı bir 2023
vizyonu ortaya koymayı öngörmektedir.

2018-2023 SONUÇ



Teşekkürler
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