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Özet
Almanya’da aile hekimliğinin geçmişi 

uzun yıllara uzansa da tıbbi anlamda ha-
len optimal çalışan bir aile hekimliği uy-
gulaması oluşturulabilmiş değildir. Sağlık 
politikalarındaki değişimler, aile hekimli-
ği uygulamasındaki değişiklikleri de be-
raberinde getirmektedir. Şu bir gerçektir 
ki, son 10 yıllık sağlık politikalarındaki 
değişimler Almanya’da aile hekimliğini 
diğer uzmanlık dallarına oranla daha güç-
lü kılmıştır. Bununla beraber mevcut sis-
tem, aile hekimi olarak çalışan hekimlerin, 
sağlık politikalarını birebir uygulamakla 
birlikte özellikle sağlık sigortalarının ön-
gördüğü ilkeleri de benimsemelerini ve 
bu doğrultuda diğer uzmanlık dallarındaki 
hekimlerle beraber uyum içinde çalışma-
larını gerektirir. Bu yazımızda yeni yasa-
lardan sonra Almanya’da aile hekimliği-
nin son durumu finansal verilerle birlikte 
işlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği 
uygulaması, güncel sağlık sistemi, finan-
sal veriler, sağlık sigortaları

Summary
Though the history of family medicine 

in Germany is based on many years, still 
the optimal running of a family medicine 
system has not been perfectly developed 
in the medical sense. Constant changes 
in health policies also bring changes in 
the family medicine system. It’s a fact that 
health policy changes especially in the last 
10 years of practice of family physicians 
have made it stronger compared to other 
specialty areas in Germany. However, in 
the current system, physicians working 
as family physicians, have enforcement to 
know the health policies and also the exact 
rules of health insurance funds to adopt 
policies, practices, and other specialties 
in this direction, and this requires an 
harmonious work inside the clinic as well 
as outside with other physicians. In this 
article, the status of the family medicine 
in Germany was processed with some 
financial parameters. 
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Giriş
Aile hekimliği, uygulanmakta olduğu her ülkede 

olduğu gibi Almanya’da da kişilere hem koruyucu 
hem de tedavi edici sağlık hizmetleri sunan, geçmişi 
1852’lere kadar uzanan ve oturmuş yapıya sahip bir 
uzmanlık dalıdır. Almanya’da aile hekimliği uzmanlık 
eğitimi, 6 yıllık Tıp Fakültesi eğitiminden sonra top-
lam 5 yıllık bir eğitim sürecini kapsar. İstenildiği tak-
dirde, aile hekimliği uzmanlığı sonrası üst ihtisas da 
yapılabilmektedir. Örneğin; damar hastalıkları üst ih-
tisası için, 18 aylık bir eğitim ve çalışmadan sonra üst 
ihtisas sınavını başarmak gerekmektedir.

Halen Almanya’da toplam olarak 421.686 hekim 
bulunmaktadır. Bunlardan 101.989’u hekimlik mes-
leğini icra etmemektedirler. Poliklinik hizmeti veren 
hekimlerin sayısı 135.388’dir. Bu hekimlerin 58.095’i 
aile hekimi olarak görev yapmakta ve 77.293’ü ise 
uzman hekim olarak poliklinik hizmetlerini sürdür-
mektedirler. Klinik ve hastanelerde çalışan hekimlerin 
sayısı ise 146.300’dür. Almanya’daki yabancı uyruklu 
hekimlerin sayısı 31/12/2008 tarihi itibariyle 21.784’e 
ulaşmıştır1.

Almanya’da her bireyin sağlık sigortası bulunmak 
zorundadır. Bu da sağlık sisteminde sosyal gereklili-
ğin temel öğesini teşkil etmektedir. Bu sistemde kişiler 
temelde iki türlü sağlık sigortasına sahiptirler. Bunlar:

1. Özel Sağlık Sigortası: Tüm sigortalıların %12’sini 
kapsamaktadır. Özel sağlık sigortaları primlerini; yaş, 
cinsiyet, sağlık durumuna göre belirlerler. Bu sigorta-
lar, 2700 Euro ve üzeri aylık gelire sahip olanları ve 
serbest meslek sahiplerini kapsamaktadır. Aylık sigor-
talanma ücreti 59 ile 800 Euro arasında değişmekte 
olup (ödenen aylık sigorta ne kadar düşükse bireyin yıl 
içi belli bir miktara kadar sağlık harcamalarını kendisi 
karşılayabilmektedir) bayanlarda bu miktar erkeklere 
oranla daha yüksektir. Muayene ödemelerinde, doktor 
talep ettiği ücreti hastaya doğrudan fatura eder, hastada 
bu faturayı bağlı bulunduğu sigortasına iletir ve sigor-
tadan kendisine ödenen bedeli doktorun banka hesabı-
na yatırır. Ödeme bekleme süresi 6-8 haftadır2.

2. Zorunlu Sağlık Sigortası: Özel Sağlık Sigortası 
Sistemi‘nin dışındaki herkesi kapsamaktadır: Aylık 
2700 Euro altında kazananlar, dar ve düşük gelirliler, 
çalışamayacak durumda olanlar. Çalışanlardan %14,9 

oranında sağlık sigortası primi ve %1,95 oranında da 
bakıma muhtaç olunduğunda gerekli olan bakım sigor-
tası primi kesilmektedir. Aile bireyleri belli koşullar 
altında otomatikman sigortalıdırlar. Bu sigorta kap-
samında işsizlik veya aylık sağlık sigorta primlerinin 
ödenememesi durumunda devlet bu primleri öder2.

Almanya’da aile hekimliğinin çok köklü bir geçmi-
şi olmasına rağmen halen şartlara bağlı olarak köklü 
değişikliklere gidilmekte ve yeni düzenlemeler ge-
rekmektedir. Örneğin; 2009 yılına kadar geçerli olan 
zorunlu sigortalılık kapsamındaki “65 yaşına kadar 
doktor olarak çalışabilme yaşı„ bu yıl itibariyle kaldı-
rılarak, yapılan yeni düzenlemeyle mesleği icra etmek 
yaşla sınırlandırılmamıştır. Bunun en önemli nedeni 
ise Almanya’da maalesef gittikçe artan doktor açığının 
olması ve bu açığın önümüzdeki 10 yıl daha süreceği-
nin öngörülmesidir.

Alman Sağlık Sisteminde süreç; doktorlar ile zo-
runlu sağlık sigortaları arasında köprü görevi gören 
KV ( Kassenarztlische Vereinigung ) ile sağlanır. KV, 
doktorların bağlı bulundukları  sağlık sigortalarıyla an-
laşmaları yapan, ödemelerin yapıldığı, kontrol işlem-
lerinin denetlendiği, şart ve durumlara göre kararların 
alındığı ve her doktorun buraya üye olması zorunlulu-
ğu olan özerk yapıya sahip bir kuruluştur. Almanya’da 
hastalar daha çok akut semptomlardan dolayı doktora 
gitmektedirler, bu yüzden Avrupa’da hastaların dok-
torlarını ziyaret etme sıklığında %18 oranıyla Alman-
ya ilk sıradadır.

Her hasta doktorunu seçmekte özgür olduğu ka-
dar doktor da acil durum söz konusu olmadığı sürece 
hastasını seçebilmektedir. Acil durum olmadığı sürece 
hasta birinci basamak (aile hekimi) sağlık hizmetinden 
yararlanmakta ve gerekli görüldüğü takdirde hastalı-
ğıyla ilgili olarak uzman doktora sevk edilmektedir. 
Bu durum yılda dört çeyrek (Ocak-Mart, Nisan-Ha-
ziran, Temmuz-Eylül, Ekim-Aralık) dönemi kapsar. 
Hasta her çeyrek dönem için aile hekimine gittiğinde 
10 Euro katkı payı ödemek zorundadır. Aynı şekilde 
hastalığıyla ilgili reçete ve ilaç gerekliliği durumun-
da N1(en küçük ) ilaç başına 3 Euro,  N2 (orta boy) 
4 Euro, N3 (en büyük)’te ise 5 Euro ilaç katkı payı 
ödemek zorundadır. Almanya’da birinci basamakta 
aile hekimleri herhangi bir şikayetle ilk başvurularında 
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%65 oranında sevk olmaksızın hastalarının sorunlarına 
çare bulmaktadırlar1.

Sağlık sisteminde doktorun temel görevi hastasını 
iyileştirmektir. Hekim sağlık sigortalarının sunduğu en 
optimal şartları da göz önünde bulundurarak bu işle-
vi gerçekleştirmek zorundadır. Her doktorun belirlen-
miş bir ilaç ve laboratuvar bütçesi mevcuttur. Örneğin 
emeklilerde bu bütçe hasta başına her çeyrekte 139 
euro olarak belirlenmiş olup çalışan genç kesimde 39 
euro olarak hesaplanmıştır. Bu belirlemeler istatistiksel 
olarak daha önce Almanya genelinde tedavide kullanı-
lan ilaç-reçete bazında yapılan bütçe çalışmaları sonu-
cunda hesaplanmıştır. Aynı şekilde laboratuar tahlille-
rinin ve görüntüleme tetkiklerinin bütçesi de Almanya 
genelinde daha önceki çeyreklerdeki maliyetler göz 
önüne alınarak hesaplanmaktadır3.

İlaç ve laboratuvar bütçesi her doktor tarafından 
mutlaka en ekonomik şartlarda kullanılmalıdır. Her 
ülkede olduğu gibi orjinal ve jenerik ilaç reçete edil-
mesinde dikkatli olunmalıdır. Almanya da hekimle-
rin bağlı bulunduğu KV kurumunun öngördüğü üzere 
%85 generik, %15 orjinal ilaç reçetelendirmesine dik-
kat edilmekte ayrıca %3 oranında doktora özel ilaçlar-
da reçetelendirme yetkisi verilmektedir. Burada amaç-
lanan aynı etkinlikteki ilaçlarda optimal bir ilaç rejimi 
oluşturmaktır. Bağlı bulunulan KV kurumu aile hekim-
lerine ara ödeme yaparken her çeyrek sonunda da kalan 
ödemeyi yapar. Bu ödemelerin hepsi honorar (yapılan 
işe karşı fiyatlandırma) adı altında yapılır3.

Yukarıda özetlenen ilaç ve laboratuvar bütçeleri 
kullanılırken, kişilere ayrılmış bütçelerin ortalaması 
öngörülen ve önerilen bütçeyi aşmamalıdır. Bununla 
beraber insulin ve morfin preparatları, immun sistem 
ilaçları bu bütçenin dışında değerlendirilirler. Aksi 
takdirde; devamlı orjinal ilaç reçetelendirilmesi veya 
önerilen bütçeye sadık kalınmaması durumunda bağlı 
bulunulan KV kurumu tarafından, önce doktordan sa-
vunma istenilir, bir ileri durumda da bütçe üzeri reçete-
lendirilmelerde veya önerilen %85(Jenerik), %15(Orji-
nal) oranlara uyulmaması durumunda doktora ödenen 
honorarda kesintiye gidilir.

Doktorlar aile hekimi olarak çalışırken tedavi ettik-
leri hastaların hesaplarını yılın çeyrekleri sonunda KV 
kurumuna gönderirler ve hesaplar burada değerlendiri-

lir. Bu değerlendirmede yapılan her işlem veya muaye-
nenin bir kod numarası ve bu kod numarasına karşılık 
belirlenmiş bir bedeli vardır. Örneğin;

Emekliler için muayene kodu 03112 35 Euro
Kronik hastalıklarda eklenen 03212 17 Euro
Akciğer fonksiyon testi 03330 17 Euro
Batin ultrasonu 33042 26 Euro
Carotis doppler 33060 30 Euro
Yazı-Belge 01430 5 Euro
Bununla birlikte, belirtilen her kod numarası için 

ayrılmış bir de zaman dilimi söz konusudur. Örneğin; 
Batın ultrasonu 33042 --- 20 dakika --- 26 Euro olarak 
hesaplanır3.

Aile hekimlerine sağlık sigortalarınca ödenecek 
miktar kişi başına muayene ücreti 36 Euro olarak be-
lirlenmiştir. Bunun üzerine yapılacak teşhis ve teda-
vilerin ücretleri hesaba ilave edilir. Ayrıca hekimin 
“qualifikasyonu”’na ve tıbbi donanıma göre bir ek üc-
retlendirme yapılır. Örneğin; Hasta Muayenesi:

Tip II DM hastası                                 36 Euro
Kronik Hastalık ek ücretlendirme        17 Euro
Batın ultrasonografisi                            26 Euro
DMP program uygulama                       47 Euro
                                                   ------------------
TOPLAM                                             126 Euro

KV kurumu, zamanın optimal kullanılmasını sağ-
lamak maksadıyla beraber çalıştığı doktora her çey-
rekte kullanabileceği toplamda 780 saatlik bir çalışma 
programı sunmuştur. Bunu yaparken doktorların ça-
lışma sürelerini günlük maksimum 12 saat üzerinden 
hesaplayarak oluşturmuştur. Bu sistemde gerek hasta 
gerek doktor yönünden olsun, aile hekimliği uygu-
laması çok güzel bir uyum içerisinde yürümektedir. 
Ortalamada aile hekimlerinin her çeyrekte toplam sa-
hip oldukları hasta sayısı 780 olup bu sayı doktorun 
“qualifikasyon”’u, merkezin donanımıyla doğru oran-
tılı olarak artar veya azalır. Örneğin ultrasonografi 
veya eforlu EKG olmaması gerekçesiyle hastanın sev-
ki Almanya’da düşündürücüdür. Aile hekimleri haf-
tada 33-35 saat çalışmakla beraber gerekli olduğunda 
ev ziyaretlerinden de sorumludurlar. Almanya’da aile 
hekimlerinin ev ziyaretleri son derece önemle üzerinde 
durulan konulardan biridir.
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Son bir yıldan bu yana “düzenli yapılabilirlik 
volümü” (Regel Leistung Volum) adı altında bir üç 
aylık ödeme sistemi, yeni sağlık politikaları doğrul-
tusunda geliştirilmiş ve son dönemde uygulamaya 
konulmuştur. 

Bu hesaplama yapılırken en önemli noktalar olarak, 
tıp merkezine üçer aylık dönemlerde gelen hasta sayı-
sı ve sağlık hizmeti veren doktorun “qualifikasyon”’u 
baz alınmaktadır. Hesaplanan bu miktar, bir sonraki 
senenin o üçer aylık dönemi ödeme sistemine yansı-
maktadır.

Almanya’da Aile Hekimlerinin yapması gereken 
bazı uygulamalar

• Aile hekimlerinin kendilerini mesleki anlamda 
geliştirmesi (ekokardiyografi kursları, duplex-doppler 
kursları, akupunktur -temel, orta ve bitirme düzeyle-
rinde- kursları vb.) bir zorunluluktur. Bu becerilerin 
olmaması durumunda yukarıda belirtilen muayene ve 
tedavileri gerçekleştirmeleri ve yüksek gelirler elde et-
meleri zordur.

• Merkezlerinde tıbbi donanımının çok iyi olma-
sı ve bu donanımın günümüzün teknolojik şartlarına 
uyumluluğu sağlanmalıdır. Örneğin; bilgisayar prog-
ramı ile beraber duplex cihazı, ultrason, eforlu EKG 
+ ekokardiyografi + lab. donanımı (PTT+INR ölçümü, 
D-DIMER, Tropinin, HbA1c, kolesterol, trigliserid, 
idrarda protein, mikroskopik ölçüm vs) merkezlerinde 
bulunmalı ve yapılabiliyor olmalıdır.

• Kalite kontrol mekanizmasının kurulup işletilmesi 
çok önemlidir. Gerektiğinde bu konuda profesyonel bir 
yardım alınmalıdır. (ISO-9001-QEP).

• Birinci basamak sağlık hizmetlerinin dışında, sağ-
lık alanında danışmanlık görevleri de mevcuttur. Örne-

ğin; sağlık personelince önerilecek bir operasyon, hasta 
tarafından mutlaka aile hekimine danışılır ve hekimin 
buradaki tavsiyeleri değerlendirilir.

• Bulundukları bölgelerde mutlaka diğer konsültan 
uzman hekimlerle ilişkide olmalı ve gerekli gördükleri 
durumlarda hastalarını tıbbi olarak yönlendirmelidirler.

• Yasal olmasına rağmen sundukları extra tıbbi hiz-
metlerden bir ücret talep etmemelidirler. (Örneğin; da-
mar yaşı saptanmasında carotis intima-media kalınlığı 
ölçümü)

• Yasal zorunluluk gereği hastalarına karşı sigorta-
lanma zorunlulukları vardır. Herhangi bir yanlış teşhis 
ve tedavi durumunda bu sigorta devreye girer.

• Merkezlerinde çalıştırdıkları sağlık personelinin 
eğitimine önem vermelidirler, tüm personelin devamlı 
seminerlere katılmalarını sağlamalı, haftalık periyod-
larla merkezde intern toplantılarında soru ve sorunlara 
çözümler üretmelidirler.

• Vergi konusunda çok dikkatli olmalıdırlar. Perso-
nel, sigortalar, diğer merkez giderleri ödendikten sonra 
kalan kazanç üzerinden belirlenmiş olan oranlar devle-
te vergi olarak ödenmelidir.

• Uzmanlık sonrası eğitim kapsamında beş yılda 
250 CME puanı toplamak zorundadırlar. Bunun ger-
çekleştirilememesi KV kurumunca ödenen honorarda 
azalmaya neden olur.

Sonuç
Sonuç olarak, gerçek anlamda teşhis ve tedavide ak-

tif rol alan aile hekimleri, Almanya genelinde hekimler 
arasında en iyi kazananlar arasındadırlar. Buna bağlı 
olarak, aile hekimliği uzmanlığı da Almanya’da halen 
en çok tercih edilen uzmanlıklar arasında ilk sıralarda 
yer almaktadır.
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