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ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı, sağlık hizmetlerinin sunumuna yönelik tüketilen 
ekonomik kaynakların etkili kullanılabilmesi amacıyla, tabiplerin maliyet-etkililik ile 
ilgili tutum ve davranışlarını ortaya koymaktır.
Yöntem: Çalışma, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde Şubat-Mart 
2010 döneminde yapılmıştır. Bu amaçla, “Visible Fairness Partner Organizations” 
tarafından 2001 yılında yayınlanan “Cost Effectiviness as a Criterion for Medical and 
Coverage Decisions” adlı ölçek esas alınmış ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeline 
özgü nitelikler de göz önünde bulundurarak geliştirilen anket formu kullanılmıştır. 
Çalışmada, basit tabakalı rastgele örnekleme yöntemi kullanılarak, hasta ile direkt 
teması olduğu düşünülen dahili ve cerrahi birimlerde görevli 206 tabibe ulaşılması 
hedeflenmiştir. Ancak, araştırmaya katılanlardan, anket formunu eksiksiz olarak 
dolduran 191 tabibin verileri değerlendirilmiştir. 
Bulgular: Çalışmada; “Hasta Kaynaklı Faktörler” ile “Tabibin İdarecilik Görevi 
Yapmış Olması” arasında anlamlı bir fark (Z=2,369, p=0,018) olduğu, yine “Tabip 
Kaynaklı Faktörler” ile “Tabibin Görev Yaptığı Süre” arasında anlamlı bir fark 
(Z=2,096, p=0,036) olduğu ve ayrıca “Tabip Kaynaklı Faktörler” ile “Statü” arasında 
anlamlı bir ilişki (X2=6,825, p=0,033) olduğu görülmüştür. 
Sonuç: Çalışmada elde edilen en önemli bulgular, tabip kaynaklı faktörlerde algının 
yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Bu sonuçtan hareketle; sınırlı kaynakların 
daha verimli ve etkili kullanılması için tabiplere, özellikle mezuniyet öncesi eğitim 
müfredatlarına; sağlık hizmetlerinin yönetim ve organizasyonu, sağlık ekonomisi, 
sağlık hizmetlerinin finansmanı gibi konuların ilave edilmesinin yararlı olacağı 
değerlendirilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Maliyet, Etkililik, Tabip.

ABSTRACT
An Assessment of Physician’ Attitudes and Behaviors on Cost-Effectiveness 
During Medical Treatments
Purpose: The purpose of this study is to reveal attitudes and behaviors of 
physicians with regard to cost effectiveness with an aim to provide efficient use of 
economic resources consumed for delivery of health care services.
Methodology: The study was conducted at Gülhane Military Medical Academy 
through February-March 2010. For the purposes of the study, the scale titled 
“Cost Effectiveness as a Criterion for Medical and Coverage Decisions” issued 
by “Visible Fairness Partner Organizations” in 2001 was taken as basis and the 
questionnaire form developed considering the specific characteristics of Turkish 
Armed Forces was implemented. It was aimed in the study to reach 206 physicians 
commissioned at internal and surgical departments assumed to be in direct contact 
with the patients by using the simple layered random sampling method. Among 
the participants in the study, however, data from 191 physicians who filled out the 
questionnaire completely was taken into evaluation. 
Findings: The study concluded a significant difference (Z=2,369, p=0,018) between 
“Patient Related Factors” and “Administration Background of Physician” and a 
significant difference (Z=2,096, p=0,036) between “Physician Related Factors” 
and “Term of Office of Physician” and a significant difference (X2=6,825, p=0,033) 
between “Physician Related Factors” and “Status”. 
Conclusion: Findings from the study revealed a high level of perception in physician 
related factors. Basing on this conclusion, it is considered to be helpful to include 
certain topics such as health care services administration and organization, health 
economy and health care service financing especially in pre-graduation curriculum 
for the physicians for more efficient and effective use of limited resources. 
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Giriş

Sağlık hizmetleri için harcanan mevcut kaynak-
lar kısıtlı hale geldikçe ve sağlık harcamaları 
üzerindeki baskı arttıkça, ulusal karar alıcılar kaynak 
kıtlığı üzerine yeni stratejiler geliştirmek zorunda 
kalmaktadırlar. Burada, birbirini tamamlayan iki 
seçenek vardır: Birincisi, diğer kamu harcamaları 
için ayrılan fonlar sağlık sektörüne kaydırılarak 
veya vergilendirme ve sosyal sigorta gibi katkılar 
çoğaltılarak kaynaklar artırılabilir. İkincisi ise, arz 
ve talebi etkileyen reform stratejileri izlenerek sağlık 
harcamaları kontrol edilebilir (1). Kaynak tahsisi, bu 
anlamda en önemli husustur. Bir diğer en önemli 
konu ise devletin hangi sağlık hizmetlerine ne kadar 
mali destek sağlayacağıdır (2). 

Yasakoyucular, kamu yetkilileri ve kurum yöne-
ticileri için maliyet-etkililik, sağlık politikaları konu-
sunda kararlar alınırken göz önünde bulundurulan 
bir noktadır (3). Günümüzde sağlık hizmetlerinin 
yüksek kalitede ve en az maliyetle sunulması için 
gereksiz tıbbi süreçlerin ortadan kaldırılarak sağlık 
hizmetlerinde maliyet-etkililik dengesi oluşturulmaya 
çalışılmaktadır (4). Maliyet-etkililik çalışmaları 
sayesinde sağlık personeli ve yöneticiler aynı dili 
konuşabilecekleri bir ortam bulurlar (5). Sağlık 
sektörü bütüncül bir yaklaşımla değerlendirildiğinde 
politikacılar, karar vericiler ve sağlık yöneticileri 
tarafından düşük maliyetle en fazla faydanın 
sağlanacağı yatırım projelerinin seçilmesi önemlidir. 
Bu seçim aşamasında kullanılan maliyet-etkililik 
analizi, parasal değer dışındaki ölçütlerle, projenin 
zayıf ya da güçlü yönlerinin ifade edilmesine olanak 
tanımaktadır. Bu analizde kurtarılan yaşam sayısı, 
önlenen komplikasyon sayısı, önlenen hastalık 
sayısı, kazanılan sağlıklı yaşam yılları vb. kriterler 
kullanılmaktadır (6). 
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Sağlık hizmet maliyetlerinin oluşumunda anahtar 
rolü bulunan tabiplerin, maliyetler konusunda bilgi 
düzeyleri ve sağlık hizmet sunumuna yönelik aldığı 
kararlarda maliyet-etkililiği ne kadar göz önünde 
bulundurduğu araştırmacıların ilgisini çekmiştir (7). 

Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp 
Fakültesinde görevli tabiplerin, sağlık hizmetlerinin 
sunumuna yönelik, maliyet-etkililik ile ilgili tutum ve 
davranışlarını ortaya koymak amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem

Araştırmanın evrenini, Gülhane Askeri Tıp Fakül-
tesi Eğitim Hastanesinde görev yapan, hasta ile 
doğrudan teması olduğu düşünülen dahili ve cerrahi 
birimlerde görevli 481 tabip (Öğretim üyesi, uzman 
ve uzmanlık öğrencisi) oluşturmaktadır. Gerçek evren 
değerlerine bilimsel veriler ışığında yaklaşabilmek 
için “Olasılıklı Örnekleme” yöntemlerinden “Taba-
kalı Rastgele Örnekleme” yöntemi kullanılarak 
206 tabibe ulaşılması hedeflenmiştir. Ancak, izinli 
olan personel ile araştırmaya katılmayan ya da 
katıldığı halde eksik ve hatalı cevaplayan personele 
ait formlar değerlendirme dışı bırakılmış ve geriye 
kalan 191 (%92,3) anket formu çalışma kapsamında 
değerlendirilmiştir. 

Araştırma anketinin hazırlanmasında, “Visible 
Fairness Partner Organizations” tarafından 2001 
yılında yayınlanan “Cost Effectiviness as a Criterion 
for Medical and Coverage Decisions” adlı çalışmada, 
tabiplere yönelik kullanılan anket formları esas 
alınmıştır. Anket formaları literatür taraması ve 
uzman görüşleri çerçevesinde TSK personeline 
özgü nitelikleri de içine alacak şekilde yeniden 
düzenlenmiştir. 

Söz konusu anket formları, içinde tabiplerin 
de bulunduğu bir grup tarafından Türkçeye çev-
rilmiş, Türkçe metin bir İngilizce öğretmeni 
tarafından İngilizceye çevrilerek orijinal metin ile 
karşılaştırılmıştır. Orijinal ve çeviri arasında anlam 
sapmasına neden olacak bir farklılık bulunmamıştır. 
Ayrıca, 33 kişilik bir tabip grubu üzerinde ön 
uygulama yapılmış ve bu ön uygulama sonucunda 
bazı ifade değişiklikleri yapılmıştır. Ankete, 
“Demografik Bilgiler”i içeren bölüm ile “Teşhis ve 
Tedavi Maliyetlerinin Nelerden Oluşabileceği?” 
bölümleri ilave edilerek son şekli verilmiştir.

İstatistiksel analizler için SPSS for Windows Ver. 
15.0 ve MS-Excel 2007 kullanılmıştır. Tanımlayıcı 
istatistikler ortanca ve yüzde şeklinde gösterilmiştir. 

Verilerin normal dağılıma uygunluk testleri 
“Kolmogorov-Smirnov Test” ile yapılmıştır. Veriler 
parametrik test varsayımlarını yerine getirmediğinden, 
çalışma grupları arasındaki farklılıkları bulabilmek 
amacıyla, nonparametrik test olan “Kruskal-Wallis” 
testi kullanılmıştır. Analiz sonucunda fark bulunduğu 
durumlarda ise, farklılık kaynağının belirlenmesinde 
ve ikili karşılaştırmalarda “Mann-Whitney U” testi 
kullanılmıştır. Çalışmanın tamamında yanılma düzeyi 
olarak α = 0.05, istatistiksel kararlarda p < 0.05 seviyesi 
anlamlı farkın göstergesi olarak kabul edilmiştir.

Anketin yapı geçerliliği için “faktör analizi” 
yapılmıştır. Burada, aynı faktörü ölçen maddelerin 
bir araya gelip gelmediği ve bu maddelerin kuramsal 
yapıyı ifade edip etmediğinin (8) belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Faktör analizi, “varimax” rotasyonuyla 
ve faktör yükü 0.50’nin üzerindeki değerler dikkate 
alınarak yapılmıştır. KMO değerinin “1”e yakın 
olması, örneklem büyüklüğünün faktör analizi için 
yeterli olduğunu göstermektedir. Maliyet-Etkililik 
Algısı için, 0.581 ve Maliyet-Etkili Davranılmasında 
Etkili Olan Tutum ve Davranışlar için ise 0,693 olarak 
ölçülen KMO değeri, faktör analizi için örneklemin 
yeterli olduğunu doğrulamaktadır. Bartlett testi 
sonucu, değişkenler arasındaki korelasyonların 
yeterli düzeyde olduğunu ispatlamaktadır (Sırasıyla; 
X2 =121,986, p<0.001, X2=214,635, p<0.001).

Yapılan faktör analizi sonucunda, maliyet etkililik 
algısı; “sağlık hizmetine yönelik genel boyutlar” 
(Faktör 1), “tıbbi karar” (Faktör 2) ve “sosyal güvence” 
(Faktör 3) boyutlarından oluşmuştur. maliyet-etkili 
davranılmasını zorlaştırdığı düşünülen tutum ve 
davranışlar ise; “hasta kaynaklı” (Faktör 1), “tabip 
kaynaklı” (Faktör 2) ve “sistem kaynaklı” (Faktör 3) 
boyutlarından oluşmuştur.

Araştırma verileri üzerinde yapılan faktör 
analizi sonucunda maliyet-etkililik algısı içerisinde 
değerlendirilen boyutlar toplam varyansın %61,79’ 
unu, maliyet-etkili davranılmasında etkili olan 
tutum ve davranışlar içerisindeki boyutlar ise toplam 
varyansın %61,93’ünü açıklamaktadır.

Bulgular

Araştırmaya katılan tabiplerin sosyo-kültürel 
özelliklerine göre dağılımı Tablo I’de yer almaktadır. 
Buna göre tabiplerin büyük çoğunluğu erkek (%91,1) 
ve evli (%83,8) dir. %70.7’sinin yöneticilik görevi 
bulunmazken, %88’i ise meslek yaşamı boyunca 
herhangi bir yönetim eğitimi almamıştır. 
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Tabiplerin %98.4’ünün teşhis ve tedavi maliyeti 
denildiğinde “ilk madde ve malzeme giderleri”ni, 
%76.4’ünün ise “direkt işçilik giderleri”ni algıladığı 
görülmüştür. Tabiplerin sadece %18,8’i ise Tablo 
II’de belirtilen tüm gider objelerinin teşhis ve tedavi 
maliyetini oluşturduğu görüşündedir. 

Araştırmaya katılan tabiplerin “maliyet etkililik 
algısı” ile ilgili görüşleri Tablo III’de verilmiştir. Buna 
göre, araştırmaya katılanların yaklaşık %65,1’i sağlık 
hizmetlerinde maliyet-etkililiğin önemli olduğunu, 
%81,7’si ise sağlık hizmetleri maliyetlerinin kontro-
lünde tabiplerin önemli rol oynamaları gerektiğini 
vurgulamıştır. Maliyet-etkililik algısını oluşturan 
faktörlere bakıldığında; “sosyal güvence faktörler”inin 
diğer faktörlere göre daha düşük (%50,5) olduğu 
anlaşılmıştır.

Tabiplerin %73,5’inin, “sağlık hizmetlerine yönelik 
genel faktörler” konusunda olumlu bir anlayışının 
olduğu, % 71,5’inin ise maliyet konusunun tabip 

ve hastadan başkasının karar vermesinin doğru 
olmayacağını ve tabibin, gerekli gördüğünde 
maliyeti düşünmeden tedaviyi uygulanması gerektiği 
görüşündedirler.

Faktörleri oluşturan ifadeler açısından bakıl-
dığında, tabiplerin %43,2’si, paket uygulamalar/
klinik tedavi rehberleri/Sağlık Bakanlığının teşhis ve 
tedavi rehberlerinin bir kriter olarak maliyet etkililiği 
kapsamasının, maliyet-etkililik konusunda olumlu 
etki yaratacağını düşünmektedir.

Maliyet etkililik algısı içerisinde değerlendirilen 
Faktör 1 ile “yaş grupları” arasında anlamlı bir 
farklılık bulunmuştur (Z=2,088, p=0,037). 35 yaş 
üstü tabipler, 35 yaş altı tabiplere oranla, “sağlık 

Tablo I. Araştırmaya Katılan Tabiplerin Sosyo-Kültürel 
Özelliklerine Göre Dağılımı

Tablo II. Teşhis ve Tedavi Maliyet Objelerinin Neler Olduğu Algısı

Sosyo-Kültürel Özellikler N  %

Cinsiyet

 Erkek 174 91.1

 Kadın 17 8.9

Yaş

 35 ve Altı 95 49.7

 35 ve Üstü 96 50.3

Meslekte Geçirilen Süre

 15 Yıl ve Altı 120 62,8

 16 Yıl ve Üstü 69 36,1

Medeni Durum

 Bekar 29 15.2

 Evli 160 83.8

Bölüm

 Dahili 112 58.6

 Cerrahi 79 41.4

Statü

 Uzmanlık Öğrencisi 83 43.5

 Uzman 23 12

 Öğretim Üyesi 85 44.5

İdarecilik Görevi Olma Durumu 

 Evet 56 29.3

 Hayır 135 70.7

 Yöneticilik Eğitimi Alma Durumu

 Evet 23 12

 Hayır 168 88

Maliyet Objeleri n %

Teşhis ve Tedavide Kullanılan Malzemeler

Evet 188 98.4

Hayır 3 1.6

Tabip, Hemşire, Teknisyen Ücretleri

Evet 146 76.4

Hayır 45 23.6

Temizlik Ücretleri

Evet 90 47.1

Hayır 45 23.6

Taşıma Ücretleri

Evet 72 37.7

Hayır 119 62.3

Isınma ve Aydınlatma Ücretleri

Evet 79 41.4

Hayır 112 58.6

Araştırma ve Geliştirme Amacıyla Ödenen Bilimsel Faaliyet 
Giderleri

Evet 78 40.8

Hayır 113 59.2

Bina İnşası veya Tadilatı İçin Yapılan Giderler

Evet 71 37.2

Hayır 120 62.8

Döner Sermayeden Dağıtılan Personel Ücretleri

Evet 56 29.3

Hayır 135 70.7

Personel Yemek Ücretleri

Evet 63 33

Hayır 128 67

Tüm Giderler Maliyeti Oluşturmaktadır

Evet 36 18.8

Hayır 155 81.2
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hizmetlerine yönelik genel faktörler”in maliyet-
etkili davranılmasında daha etkili olacağını 
düşünmektedirler.

Tabiplerin “maliyet-etkili davranılmasını zorlaştı-
ran tutum ve davranışlar” ile ilgili görüşleri Tablo 
IV’dedir. Tabiplerin %68,6’sı teşhis ve tedavi 
aşamasında hasta, tabip ve sistem kaynaklı faktörlerin, 
maliyet-etkili karar vermeyi ve uygulama yapmayı 
zorlaştırdığını düşünmektedir.

“Maliyet-Etkili Davranılmasını Zorlaştıran Tutum 
ve Davranışları” oluşturan faktörlere bakıldığında; 
tabiplerin maliyet-etkili davranmasını zorlaştıran en 
önemli faktör %70,7’lik oranı ile “sistem kaynaklı 
faktörler”dir. 

Faktörleri oluşturan ifadeler açısından bakıldı-
ğında, tabiplerin %71,7’si hizmet almak için 
başvuranların, sağlık bakım kaynaklarının sınırlı 
olduğunu kabul etmemesinin, maliyet-etkili davran-
mayı zorlaştıracağını düşünmektedir. %84,3’ü ise, 
tıbbi işlemlerin maliyet-etkililiği konusundaki 
bilgi yetersizliğinin maliyet-etkili davranmayı 
zorlaştıracağını belirtmiştir.

Maliyet etkili davranılmasını zorlaştıran tutum 
ve davranışlar içerisinde değerlendirilen Faktör 
1 ile “tabibin idarecilik görevi yapmış olması” 

arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (Z=2,369, 
p=0,018). İdarecilik görevi yapan tabipler, idarecilik 
görevi yapmayan tabiplere oranla, “hasta kaynaklı 
faktörler”in tabibin maliyet-etkili davranmasını daha 
az zorlaştıracağını düşünmektedir. 

Faktör 2 ile “tabibin görev yaptığı süre” arasında 
anlamlı bir fark bulunmuştur (Z=2,096, p=0,036). 
Görev süresi 15 yıl ve daha az olan tabipler, 16 yıl 
ve daha fazla süre ile görev yapan tabiplere oranla 
“tabip kaynaklı faktörler”in tabibin maliyet-etkili 
davranmasını daha fazla zorlaştıracağını ifade 
etmektedir. 

Faktör 2 ile “statü” arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur (X2=6,825, p=0,033). Farklılığın uzmanlık 
öğrencileri ile öğretim üyelerinden kaynaklandığı 
görülmüştür (Z=-2,493, p=0,013). Öğretim üyeleri, 
uzmanlık öğrencilerine oranla “tabip kaynaklı 
faktörlerin” tabibin maliyet-etkili davranmasını daha 
fazla zorlaştırdığını düşünmektedir 

Tabiplerin, maliyet-etkili davranmalarında etkili 
olan uygulamalara yönelik görüşleri Tablo V’de 
verilmiştir. Buna göre tabiplerin %97,8’i “maliyet-
etkililik ile ilgili karar vermek durumunda kaldıkları 
zaman meslektaşları ile görüş alış verişinin, maliyet-
etkili davranmayı kolaylaştırdığını”, %93,8’i, “maliyet 

Tablo III. Maliyet-Etkililik Algısına İlişkin Değerler

* Analizler sırasında sorular ters yüklenmiştir.
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Maliyet Etkililik Algısı 29,5 35,6 21,6 9,1 4,3 191 3,11 0,67

Sağlık Hizmetine Yönelik Genel Faktörler (Faktör 1) 32,5 41,0 17,6 5,43 3,50 191 4 0,66

Sağlık hizmetleri maliyetlerinin kontrolünde tabipler önemli rol oynamalıdırlar. 50,8 30,9 12,0 4,2 2,1 191 5 1
Tabibin, farklı tıbbi işlemler arasından hastası için en uygun olanı seçerken maliyet 
etkililiği de göz önüne alması uygun olur. 27,2 51,8 13,6 3,7 3,7 191 4 1

Günümüz sağlık hizmetlerinde harcamaları kısıtlamak için yasal düzenlemelere 
gereksinim vardır 19,4 40,3 27,2 8,4 4,7 191 4 1

Tıbbi Karar Faktörleri (Faktör 2) 39,0 32,5 17,3 8,7 2,7 191 2 1
Uygulanacak tedavinin yapılacak harcamaya değip değmeyeceğine, tedaviyi yapacak 
tabip ve hastadan başkasının karar vermesi uygun değildir. * 44,0 30,4 13,6 8,4 3,7 191 2 2

Herhangi bir tıbbi işlemin az da olsa hastaya bir yararı olacaksa, maliyetini 
düşünmeden bunu uygulamak tabibin görevidir. * 34,0 34,6 20,9 8,9 1,6 191 2 2

Sosyal Güvence Faktörleri (Faktör 3) 17,1 33,4 30,0 13,1 6,6 190,5 3,50 1
Maliyet, hastanın, tüm masrafları ya da masrafların büyük kısmını kendisi ödemek 
zorunda kaldığı zaman dikkate alınmalıdır. * 23,0 34,6 24,6 13,6 4,2 191 4 1

Paket Uygulamalar/Klinik Tedavi Rehberleri/Sağlık Bakanlığının Teşhis ve Tedavi 
Rehberlerinin bir kriter olarak maliyet etkililiği kapsaması uygun olur. 11,1 32,1 35,3 12,6 8,9 190 3 1
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Tablo IV. Maliyet-Etkili Davranılmasını Zorlaştıran Tutum ve Davranışlara İlişkin Değerler

Tablo V. Tıbbi Uygulamalarda Maliyet Etkili Davranmada Etkili Olan Uygulamalar
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Maliyet-Etkili Davranılmasını Zorlaştıran Tutum ve Davranışlar 20,0 48,6 21,8 7,9 1,7 191 3,78 0,61

Hasta Kaynaklı Faktörler (Faktör 1) 16,4 48,6 23,8 8,9 2,3 191 3,67 0,67

Hasta bakım hizmetinin kısa sürede sonlandırılmak istenmesi 9,9 51,3 27,2 9,4 2,1 191 4 1

Tıbbi işlemlerin maliyetini doğrudan kendisi karşılamayan hastalar 18,4 43,7 21,6 12,1 4,2 191 4 1

Hizmet almak için başvuranların, sağlık bakım kaynaklarının sınırlı 
olduğunu kabul etmemesi 20,9 50,8 22,5 5,2 0,5 191 4 1

Tabip Kaynaklı Faktörler (Faktör 2) 21,5 48,7 21,6 6,8 1,4 191 3,67 1

Tıbbi işlemlerin maliyet-etkililiği konusunda bilgi yetersizliği 25,7 58,6 13,6 1,6 0,5 191 4 1

Tıbbi İşlemlerin maliyeti konusunda tabiplerin duyarsız olması 23,6 46,6 21,5 6,8 1,6 191 4 1

Tabibin tıbbi uygulamalarda kendini koruyucu bir davranış sergilemesi 15,2 40,8 29,8 12,0 2,1 191 4 1

Sistem Kaynaklı Faktörler (Faktör 3) 22,1 48,6 20,1 7,9 1,4 191 4 1

Hastaların gereksiz ya da uygun olmayan tıbbi işle veya ilaç talepleriyle 
karşılaşılması 25,1 49,2 18,3 5,2 2,1 191 4 2

Tanı sürecinde, tanısal işlem yapan diğer tabip ve/veya sağlık 
personelinin bilgi ve deneyimlerine yeterince güven duymamak 19,0 48,0 21,8 10,6 0,6 191 4 1

konusunda tabiplerin hastalara yönelik olarak nasıl 
cevap verileceğine dair bir eğitimin, maliyet-etkili 
davranılmasını olumlu yönde” etkileyeceğini ve 
%83,1’i ise “tabiplerin mesleklerini icra aşamasında 
yoğun bir şekilde iletişimde oldukları ya da iletişim 
kurmak zorunda kaldıkları ilaç mümessillerinin, 
tabibin maliyet-etkili davranmasına engel olacağı”nı 
düşünmektedir.

Tabiplerin; hastaların maliyet-etkililik konusun-
daki tutum ve davranışlarına yönelik sorulara 
verdikleri cevaplar incelendiğinde, %30,4’ünün “gerek 
görmedikleri ya da maliyet etkili bulmadıkları bir tıbbi 
girişim uygulaması konusunda ısrar eden hastalarla 

haftada birkaç kez karşılaştıkları”, %8,4’ünün ise “hiç 
karşılaşmadıkları” tespit edilmiştir. Şekil 1

Benzer şekilde, “hasta ısrar etse dahi” tabiplerin 
%73,6’sı “gerek görmediği ya da maliyet etkili 
bulmadığı tıbbi işlemin, gereksiz ya da uygun 
olmadığını hastaya açıklayarak hastanın talep ettiği 
işlemi yapmayacağını”, %2,2’inin ise “hastaya tıbbi 
işlemin gereksiz olduğunu açıklamaya çalışmayacağını 
ve yapılacak işlem hastaya zarar vermediği sürece 
hastaya uygulayacağını” vurgulamıştır. Şekil 2

Aynı şekilde talepte bulunan hastalara, tabiplerin 
%15,3ü’ “her zaman için maliyet-etkililik konusunda 
bir açıklama yapma zorunluluğu” hissetmesine 

Uygulamalar n Kolaylaştırır Engel Olur

Test isteme, tıbbi işlemleri uygulama, ilaç yazma sıklıklarındaki tabip alışkanlıkları 183 % 22.4 % 77.6

Yüksek maliyetli işlemler için herhangi bir yetkiliden onay alma gereksinimi 180 % 65.6 % 34.4

Döner sermayeden personele pay veriliyor olması 183 % 53.6 % 46.4

Standart bir ilaç listesinden ilaç seçimi (Örneğin, MSB Fab.ürünü ilaçlar) 178 % 63.5 % 36.5

En iyi tıbbi uygulamaların belirlenmesi için diğer meslektaşlar ile görüş alış verişi 182 % 97.8 % 2.2

Maliyet konusunda hastanın isteklerine karşı nasıl yanıt verileceğine dair eğitim 178 % 93.8 % 6.2

Paket tedavi uygulaması 173 % 55.5 % 44.5

Sağlık Uygulama Tebliği 166 % 66.9 % 33.1

İlaç mümessillerinin tabip üzerindeki etkisi 172 % 16.9 % 83.1
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rağmen, %13,6’sı “hiç açıklama yapma zorunluluğu” 
hissetmemektedir. Şekil 3

Tabiplerin, “sağlık hizmetinin ödemesini kendisi 
karşılamayan hastalara maliyet-etkililik konusundan 
söz ettiklerinde” hastaların genellikle %68,8’inin 
“kızacağını ya da morallerinin bozulacağını” 
düşündükleri tespit edilmiştir. Şekil 4 

Tartışma

Tabiplerin maliyet-etkililik ile ilgili tutum ve 
davranışlarını ortaya koyabilmek amacıyla yaptığımız 
çalışma sonucunda;

Maliyet-etkililik algısını oluşturan “sağlık hizmet-
lerine yönelik” alt faktörde algının yüksek olduğu 
(Ortanca: 4, IQR: 0,66) görülmektedir. Bu durum, 
sağlık hizmeti talebinin neredeyse tamamına tabipler 
tarafından yön verilmesi ve maliyetlerin kontrolünde 
tabiplerin önemli rol oynaması ile ilişkilendirilmiştir.

Birinci basamak sağlık kurumları maliyet kalemleri, 
hastanelerin maliyet kalemlerinden farklılık göster-
memektedir. Maliyet kalemleri; ilk madde ve malzeme 
giderleri, direkt personel giderleri, endirekt personel 
giderleri, elektrik, su, yakacak giderleri, genel sarf 
malzemesi giderleri, haberleşme giderleri, demirbaş 
amortisman giderlerinden oluşmaktadır (3). Bu 
gider yerlerine ilave olarak Durukan’ın, hastanelerde 
fonksiyonel gider bölümlemesinin temel olarak 
kullanılması gerektiğini, Türk Muhasebe Sistemi 
gider yerleri sınıflandırılması esas alınmalıdır (16) 
vurgusunu yaptığı görülmektedir. Bu durum dikkate 
alındığında, sağlık kurumları maliyetleri, Tablo 
II’de sayılan giderler arasına araştırma-geliştirme 
giderleri eklendiğinde oluşan gider grubudur yorumu 
yapılabilir. 

Tablo II dikkate alındığında, döner sermayeden 
dağıtılan personel ücretlerinin maliyet objelerinden 
sayılmasında geri sıralarda olmasının nedeni, 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığında 
tabiplere döner sermaye gelirlerinden pay verilmiyor 
olması olarak düşünülebilir.

Mevcut kaynakların, hangi hizmet alanlarına 
(tedavi ve koruyucu hizmetler), hangi yaş-nüfus 
grubuna (65 yaş üzeri, kent, kırsal alan vb.), hangi 
hastalık gruplarının tedavisine (sıtma, tüberküloz, 
HIV/AIDS, kalp-damar hastalıkları, kanser vb.) 
ve hangi ilaçların teminine yönelik kullanılması 
gerektiği, politika yapıcıların temel uğraş alanı haline 
gelmiştir (9). Bununla paralel olarak, maliyet-etkililik 
algısını oluşturan “tıbbi karar faktörleri”nde algının 
düşük olduğu (Ortanca: 2, IQR: 1), bu durumun da, 
“uygulanacak tedavinin yapılacak harcamaya değip 
değmeyeceğine, tedaviyi yapacak tabip ve hastadan 
başkasının karar veremeyeceği” veya “herhangi bir 
tıbbi işlemin az da olsa hastaya bir yararı olacaksa, 
maliyetini düşünmeden bunu uygulamak tabibin 
görevidir” görüşlerine tabiplerin katılmadıkları 
görülmektedir. Bu bulgu doğrultusunda, kaynakların 

Şekil 4. Tabiplerin, Hizmet Bedelini Kendisi Karşılamayan Hastaların 
Maliyet-Etkililik Konusundaki Davranışlarına İlişkin Görüşleri

Şekil 3. Hastanın Maliyet-Etkili Olmayan Israrcı Taleplerine Karşı 
Tabibin Açıklama Yapma Durumu

Şekil 2. Hastanın Maliyet-Etkili Olmayan Taleplerine Karşı Tabibin 
Davranışı

Şekil 1. Tabiplerin Gerek Görmedikleri ya da Maliyet Etkili Bulmadıkları 
Bir Tıbbi Girişim Uygulaması Konusunda Israr Eden Hastalarla 
Karşılaşma Sıklığı
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kullanımına ilişkin önceliklerin belirlenmesinde 
tabip haricindeki personelin de etkili olması gerektiği 
sonucuna varılabilir. 

Tıbbi teknolojinin hızla gelişmesi, tüketicilerin 
bilinçlenmesi, hasta-tabip ilişkilerindeki değişim, 
artan maliyet baskıları ve rekabetin yoğunlaşması, 
sağlık hizmetlerinin daha profesyonel bir 
yönetim anlayışı ile birlikte maliyet odaklı olarak 
değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır (10). 
Tabiplerin maliyet-etkili davranılmasını zorlaştıran 
tutum ve davranışlardan “tabip kaynaklı faktörler”de 
algının yüksek olduğu (Ortanca: 3,67, IQR: 1) 
dikkate alındığında, sağlık hizmetlerinin yönetim 
ve organizasyonu, sağlık hizmetlerinin finansmanı 
gibi konularda tabiplere, özellikle tıp fakültesi 
sürecinde ve mezuniyet sonrasında ilave eğitimlerin 
planlanması, tabiplerin tıbbi işlemler sırasında 
ekonomik kaynakları verimli bir şekilde kullanmasını 
kolaylaştıracağı düşünülebilir.

Eğitim hususuna ilave olarak, tabiplerin tıbbi 
uygulamaların maliyet-etkililiği konusunda sürekli 
bilgi sahibi olabilmeleri için, ilgili otoriteler 
tarafından oluşturulacak bir birim tarafından sürekli 
olarak yüz yüze ya da uzaktan eğitim veya elektronik 
posta yoluyla bilgilendirilmelerinin sağlanması, 
sağlık sektörüne ayrılan kıt kaynakların maliyet-etkili 
kullanımını kolaylaştıracağı söylenebilir.

Ayrıca, maliyet etkili davranılmasını zorlaştıran 
tutum ve davranışlardan “sistem kaynaklı faktörler”de 
algının yüksek olduğu (Ortanca: 4, IQR: 1), bu 
durumda da, maliyet etkililikle ilgili olarak, tabip 
haricindeki yardımcı sağlık personeli ve hastaların 
da maliyet-etkililikle ilgili tutum ve davranışlarının 
belirlenmesi için çalışmaların yapılması gerekliliği 
ortaya çıkmaktadır. 

Araştırmaya katılan tabiplerin %43,2’si tarafından, 
paket uygulamalar/klinik tedavi rehberleri/sağlık 
bakanlığının teşhis ve tedavi rehberlerinin bir kriter 
olarak maliyet etkililiği kapsamasının, maliyet-
etkililik konusunda olumlu etki yaratacağını 
düşünülmektedirler. Visible Fairness’in yaptığı 
çalışmada ise tabiplerin %29’unun bu tür rehberlerin 
maliyet-etkili davranılması konusunda olumlu etki 
yapacağını düşündükleri tespit edilmiştir (11). 

Araştırmaya katılanların %81,7’si tarafından sağlık 
hizmetleri maliyetlerinin kontrolünde tabiplerin 
önemli rol oynamaları gerekliliği savunulurken, 
Visible Fairness’in yaptığı çalışmada bu oran %61’dir 
(11). 

Tabiplerin %71,7’si, hizmet almak için başvuran 
hastaların, sağlık bakım kaynaklarının sınırlı oldu-
ğunu kabul etmemesinin, maliyet-etkili davranmayı 
zorlaştıracağını düşünmektedir. Çetin ve Sağlam’ın 
sağlık ocaklarına yönelik yaptıkları çalışmada ise, 
hastaların %43’ü, verilen hizmetlerin tamamının 
herkes için eşit ve ücretsiz olması gerektiğini 
vurgulamıştır (12). 

Tabiplerin %84,3’ü, tıbbi işlemlerin maliyet-
etkililiği konusundaki bilgi yetersizliğinin maliyet-
etkili davranmayı zorlaştıracağını düşünmektedir. 
Akıcı ve arkadaşlarının yaptıkları araştırmada, 
tabiplerin reçete yazarken maliyet konusunu daha 
fazla dikkate almalarının gerekliliği vurgulanmıştır. 
Gelişmiş ülkelerin çoğunda, reçetelerle ilgili kayıtların 
düzenli olarak tutulması ve izlem sonuçlarının 
tabiplere ulaştırılmasının, reçete maliyetlerinin 
gerekenin çok üzerinde çıkmasına engel olduğu 
vurgulanmıştır (13). Bu tür bir uygulamanın sürekli 
eğitim niteliğinde değerlendirilerek, tabiplerin 
tıbbi uygulamaları konusunda bilgilendirilmesinin 
maliyet-etkili davranılmasında olumlu rol oynaya-
bileceği düşünülebilir. 

Tabiplerin %83,1’i, ilaç mümessillerinin maliyet-
etkili davranılmasında olumsuz etki yapacağını 
değerlendirmektedir. Vançelik ve arkadaşları, tabip-
lerden reçete yazımını şekillendiren en önemli 
faktörleri yazmalarını istemiş ve tabiplerin %40,1’i, en 
önemli ikinci faktör olarak ilaç firması temsilcilerini 
belirtmiştir (14). Bu bulgulardan, ilaç mümessillerinin 
etkisinin, tıbbi uygulamalarda maliyet-etkili karar 
vermeyi zorlaştırdığını söylemek mümkündür. 

Tabiplerin %63,5’i standart bir ilaç listesinden ilaç 
seçmenin maliyet-etkili davranmayı kolaylaştıracağını 
düşünmektedir. Demirkıran’ın yaptığı çalışma 
sonucunda da, birinci basamak sağlık hizmetlerine 
yönelik tanı ve tedavi rehberlerinin, reçete yazarken 
göz önünde bulundurulacak hususlar arasında yer 
aldığı ve tabiplerin %63,5’i tarafından “orta dereceli” 
veya “son derece etkili” olarak değerlendirildiği tespit 
edilmiştir (15). 

Tabiplerin %77,6’sının test isteme, tıbbi işlem-
leri uygulama, ilaç yazma sıklıklarındaki tabip 
alışkanlıklarının, maliyet-etkili davranmayı olumsuz 
etkileyeceği görüşünde oldukları tespit edilmiştir. Bu 
anlamda, Akıcı ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, 
tabiplere yöneltilen “reçete ettiğiniz ilaçların fiyatını 
biliyor musunuz? sorusuna yalnızca %11,6’sının 
“evet” yanıtını vermesi ve sık reçete ettikleri 18 ilacın 
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fiyatı sorulduğunda ortalama olarak tek bir ilacın 
fiyatını bildiklerini saptamasının (13), bulgularımızı 
destekler nitelikte olduğu söylenebilir. 

Tabiplerin; %30,4’ünün “gerek görmedikleri ya da 
maliyet etkili bulmadıkları bir tıbbi girişim uygulaması 
konusunda ısrar eden hastalarla haftada birkaç kez 
karşılaştıkları”, %8,4’ünün ise hiç karşılaşmadıkları 
tespit edilmiştir. Visible Fairness tarafından yapılan 
araştırmada da benzer sonuçlara ulaşılmış olup bu tür 
hastalarla haftada birkaç kez karşılaşma oranı %33, 
hiç karşılaşmama oranı ise %4 olarak bildirilmiştir 
(11). Konuya bu açıdan bakıldığında, talep sahibi 
hastaların bilgilendirilmesi amacıyla sağlık okur-
yazarlığı konusunda eğitimlerin verilmesi önem arz 
etmektedir yorumu yapılabilir.

Benzer şekilde, “hasta ısrar etse dahi” tabiplerin 
%73,6’sı “gerek görmediği ya da maliyet etkili 
bulmadığı tıbbi işlemin, gereksiz ya da uygun 
olmadığını hastaya açıklayarak hastanın talep ettiği 
işlemi yapmayacağını”, %2,2’inin ise “hastaya tıbbi 
işlemin gereksiz olduğunu açıklamaya çalışmayacağını 
ve yapılacak işlem hastaya zarar vermediği sürece 
hastaya uygulayacağını” vurgulamıştır. Visible 
Fairness tarafından yapılan araştırmada tabiplerin 
%56’sı böyle bir durumda herhangi bir işlem 
yapmayacağını, %7’si ise hasta ile bu konuda hiç 
konuşmayacağını söylediği sonuçlarına varılmıştır 
(11). 

Aynı şekilde talepte bulunan hastalara, tabiplerin 
%15,3’ü “her zaman için maliyet-etkililik konusunda 
bir açıklama yapma zorunluluğu hissetmesine” 
rağmen, %13,6’sı “hiç açıklama yapma zorunluluğu 
hissetmemektedir”. Visible Fairness’in yaptığı 
araştırmada ise tabiplerin %6’sı her zaman, %24’ü 
sık sık açıklama yapma zorunluluğu hissetmekte 
olup, %21’i ise hiç açıklama yapma zorunluluğu 
hissetmemektedir (11). 

Tabiplerin %68,8’inin, “sağlık hizmetinin 
ödemesini kendisi karşılamayan hastalara maliyet-
etkililik konusundan söz ettiklerinde” hastaların 
“kızacağını ya da morallerinin bozulacağını” 
düşündükleri tespit edilmiştir. Visible Fairness 
çalışmasında, hastaların %45’inin kızacağı ve 
moralinin bozulacağını %49’unun bu durumu 
kabul edeceği görülmektedir (11). Bu durumda 
hastalarımızın kaynakların sınırlı olduğunu kabul 
etmekte zorlandıkları, sağlık hizmeti alırken maliyet-
etkililikle ilgili hususları çok fazla düşünmedikleri 
yorumu yapılabilir.

Bu çalışma, 2010 yılı itibariyle Gülhane Askeri 
Tıp Akademisi bünyesinde örnekleme dahil edilen 
tabipleri kapsadığı için, elde edilen sonuçlar, 
sağlık sistemi içerisinde çalışan tüm tabipler için 
genellenemez. Böyle bir genelleme yapabilmek 
için, farklı sağlık kurumlarında görev yapan, daha 
çok tabibin örnekleme dahil edildiği çalışmaların 
yapılmasının uygun olacağı söylenebilir.

Sonuç:

Her sektörde olduğu gibi sağlık sektöründe 
de kaynaklar kıttır. Tabipler bu kıt kaynakların 
kullanımında yegane öneme sahip kişiler olmakla 
birlikte, diğer sağlık personeli ve hizmet sunulan 
hastaların da sağlık hizmetlerinin maliyet-etkili 
kullanımı konusunda farkındalıklarının artırılması 
gerekmektedir. 

Hizmet sunumunda görevli olan tabiplerin ve 
yardımcı sağlık personelinin sağlık hizmetlerinde 
maliyet-etkililik konusunda gerek mezuniyet öncesi 
gerekse mezuniyet sonrasında eğitim almalarının 
uygun olacağı değerlendirilmektedir.
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