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Sağlık Harcamaları İstat�st�kler�, 2021
 
Toplam sağlık harcaması 353 m�lyar 941 m�lyon TL olarak gerçekleşt�
 
Toplam sağlık harcaması 2021 yılında b�r öncek� yıla göre %41,6 artarak 353 m�lyar 941 m�lyon TL'ye yükseld�. Genel devlet
sağlık harcaması %41,5 artarak 280 m�lyar 220 m�lyon TL'ye ulaştı. Özel sektör sağlık harcaması �se %42,1'l�k b�r artış oranı
�le 73 m�lyar 721 m�lyon TL olarak tahm�n ed�ld�.
 
Sağlık harcamaları, 2012-2021

 

 
Toplam sağlık harcamasının %79,2's� genel devlet bütçes�nden karşılandı
 
Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2021 yılında %79,2, özel sektör sağlık harcamasının �se
%20,8 olarak gerçekleşt�. Genel devlet ve özel sektörün alt b�leşenler�ne bakıldığında, 2021 yılında Sosyal Güvenl�k Kurumu
%47,2, merkez� devlet %31,4, hanehalkları %15,9, s�gorta ş�rketler� %2,6, hanehalklarına h�zmet eden kar amacı gütmeyen
kuruluşlar �le d�ğer �şletmeler %2,3, mahall� �dareler %0,6'lık b�r paya sah�p oldu.
 
Genel devlet ve özel sektöre göre toplam sağlık harcaması, 2020, 2021

 

 
Car� sağlık harcaması 330 m�lyar 928 m�lyon TL olarak gerçekleşt�
 
Car� sağlık harcaması 2021 yılında b�r öncek� yıla göre %42,0 artarak 330 m�lyar 928 m�lyon TL'ye yükseld�. Sağlık
harcamaları kapsamındak� yatırımlar %36,4 artarak 23 m�lyar 13 m�lyon TL'ye ulaştı.
 
Toplam sağlık harcamasının %49,5'� hastanelerde yapıldı
 
Toplam sağlık harcamasının sağlık h�zmet� sunucularına göre dağılımı �ncelend�ğ�nde, �lk üç sıra 2021 yılında da değ�şmed�.
Sağlık h�zmetler� ve ürünler� satın almak �ç�n başvurulan sağlık kurumları �çer�s�nde en büyük payı 2021 yılında %49,5 �le
hastaneler oluşturdu. Hastaneler� sırasıyla %22,8 �le perakende satış ve d�ğer tıbb� malzeme sunanlar ve %9,4 �le ayakta
bakım sunanlar �zled�.
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Sağlık h�zmet� sunucularına göre sağlık harcamaları, 2020, 2021

 

 
K�ş� başına sağlık harcaması 4 b�n 206 TL olarak gerçekleşt�
 
K�ş� başına sağlık harcaması 2020 yılında 2 b�n 997 TL �ken, 2021 yılında %40,3 artarak 4 b�n 206 TL'ye yükseld�.
 
K�ş� başına sağlık harcaması, 2012-2021

 

 
Toplam sağlık harcaması gayr�saf� yurt �ç� hasılanın (GSYH) %4,9'unu oluşturdu
 
Toplam sağlık harcamasının GSYH'ye oranı 2020 yılında %5,0 �ken, 2021 yılında %4,9 oldu. Car� sağlık harcamasının
GSYH'ye oranı �se 2020 ve 2021 yıllarında %4,6 olarak gerçekleşt�.
 
Hanehalkı cepten sağlık harcamasının toplam �ç�ndek� payı %15,9 oldu
 
Hanehalkları tarafından tedav�, �laç vb. amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması 2021 yılında b�r öncek� yıla göre %40,5
artarak 56 m�lyar 342 m�lyon TL'ye ulaştı. Hanehalkı cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2021
yılında %15,9 olarak gerçekleşt�.
 
Sağlık harcamalarına �l�şk�n temel göstergeler, 2020, 2021

 

 
 
Bu konu �le �lg�l� b�r sonrak� haber bülten�n�n yayımlanma tar�h� Aralık 2023'tür.
                                                                                                                                                                                                    
AÇIKLAMALAR
Bu haber bülten�ndek� sağlık harcamaları �stat�st�kler�, f�nansman kurumları ve h�zmet sunucuları detayında ver�lm�şt�r.
Çalışmada; harcama rakamları esas alınmış olup, kurumsal n�tel�kl� ver�ler �dar� kayıtlar aracılığıyla, hanehalklarının cepten
yapmış olduğu sağlık harcamaları �se Ulusal Hesaplar kapsamındak� yerleş�k hanehalkı sağlık harcamaları �le Hanehalkı
Bütçe Anket� sonuçlarına dayalı olarak tahm�n ed�lm�şt�r.


