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ÖZET
Günümüzde sa l k hizmetleri, ülke ekonomilerinin önemli bir
parças olup, büyük bir hizmet endüstrisi olarak kar m za
ç kmaktad r. Ülkemizde, sa l k hizmetlerinin verimli ve kaliteli bir
ekilde yap labilmesine ili kin planlama çal malar , son y llarda
üzerinde en fazla tart lan konulardan birisi haline gelmi tir. Sa l k
hizmeti veren üretim birimlerinin en büyük alt sistemleri
hastanelerdir. Dolay s yla söz konusu hizmet üretiminin büyük bir
bölümünü üstlenmi olmas sebebiyle hastanelerin ça da i letmecilik
anlay na göre yönetilmeleri gerekmektedir.
Bu çal man n amac ; sa l k hizmetlerinde ekonominin
önemini vurgulamak ve sa l k ekonomisi kavram n n aç k bir ekilde
verilmesini sa lamakt r.
Çal mam zda sa l k hizmetleri ile ekonomi ili kisine k saca
de inildikten sonra; Türkiye’nin sa l k statüsü ile Avrupa’n n sa l k
statüsü k yaslan p de erlendirilerek, Türkiye’deki sa l k hizmetlerinin
geli tirilmesi için yap lmas gerekenler ele al nm t r.
Anahtar Kelimeler: Sa l k Ekonomisi, Türkiye, -ngiltere,
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ABSTRACT
At the present day; healthy services are important go along and
great a service industry of country economics. Planning studies
concerning with the planning of providing efficient and quality health
services are become the most matters in recent days in our country.
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The most subsystem of health services are hospitals. Accordingly,
point at issue service is undertook a major section of production. For
this reason; hospitals should be conducted with modern business
administration comprehension.
The aim of this study is emphasis the economy of health
services and provides an explicitly giving of health economy concept.
After a shortly explanation of Healthy services and economy
relation; is mention of this study. Healthy statute in Turkey and
European will be compared and then the needing for the development
of health service in Turkey is going to be discussed.
Key Words: Healthy Economy, Turkey, England, USA
GR
Ülkelerin sosyo-ekonomik aç dan kalk nm l k düzeylerinin en
önemli göstergelerinden birisi de sa l k hizmetleridir. Sa l k
hizmetlerinin temel amac toplumun ihtiyac olan sa l k hizmetlerini,
mü terinin istedi i kalitede, istedi i zamanda ve mümkün olan en
dü ük maliyetle sunmakt r. Ayr ca sa l k sektörü, mü terilerin
tatminin sa lanmas bak m ndan en problemli sektörlerden biri olarak
gözükmektedir. Teknolojinin h zla de i mesi, artan maliyetler,
hastalar n artan ikâyetleri ve iyi bak m iste inin yayg nla mas sa l k
hizmetlerinin daha karma k bir yap ya bürünmesine neden olmu tur.
Sa l k sektöründe sunulan hizmet % 100 güvenilirli e sahip
olmal d r. Bunun anlam , bu sektörde sunulan hizmetin di er
hizmetlere oranla daha yüksek kalite olmas gerekti idir. Sa l k
sektöründe sunulan hizmetler insan sa l ile do rudan ilgili oldu u
için hizmet sunan ki ilerin niteli i ve güvenilirli i oldukça önemlidir.
- görenler taraf ndan yap lacak bir hata bazen öldürücü olabilen çok
tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Dolay s yla bu endüstride hedef “s f r
hata” olmal d r.
Ülkemizdeki sa l k sektöründeki i letmelerin say s n n h zl
nüfus art n kar lamad bir gerçektir. Toplumun gelir düzeyinin
artmas ise mü terilerin daha iyi hizmet beklemesine neden
olmaktad r. Sa l k i letmelerinin say s n n yetersizli i, hastanelerde
çal an doktor ve hem ire say lar n n eksikli i, malzeme ve
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ekipmanlar n mü terilerin ihtiyaçlar n kar lamadaki yetersizli i bu
sektörde düzeltici önlemlerin al nmas n ve hizmet kalitesinin
yükseltilmesini gerekli k lmaktad r. Bu gereklilik ise, hizmet
kalitesinin ölçümünü beraberinde getirmektedir. Ölçemedi imiz bir
eyi iyile tirmemiz mümkün olmad ndan hizmet kalitesini ölçme bu
sektörde dikkat edilmesi gereken en öncelikli konular n ba nda yer
almaktad r. Ölçüm konusu ise hizmet i letmelerinde en az anla lan
konu olmas , hizmetin soyut ve davran larla ilgili bulunmas , bu
sektörde ölçüm i lemini zorla t rmaktad r.1
Bu çal mada öncelikli olarak sa l k ekonomisi ile ilgili
kavramlar üzerinde durulmu ve Türkiye’deki sa l k hizmetlerinin
kalitesi, sa l k harcamalar ve finansman yöntemleri anlat lm t r.
-lerleyen bölümde Türkiye’deki sa l k hizmetleri ile -ngiltere ve
ABD’deki sa l k hizmetleri kar la t r lm t r. Sonuç ve
de erlendirme k sm nda ise 21. yüzy lda Türkiye’deki sa l k
ekonomisi kavram n n geli imi için gerekli faaliyet ve politikalara yer
verilmi tir.
1.

SA LIK EKONOM S KAVRAMLARI
Sa l k hizmeti sunumunda kullan lan kaynaklar n belirli
dönemlerdeki miktarlar n , organizasyonunu, finansman n , sa l k
alan nda kullan lmak üzere payla t r lan kaynaklar n etkinli ini ve
verimlili ini, bireysel ya da ulusal düzeydeki koruyucu, iyile tirici ve
esenlendirici sa l k hizmetlerinin etkisini inceler. Sa l k ekonomisi
kavramlar ; teknolojinin geli mesi, geli melerin sa l a yans mas ,
tan ve tedavi olanaklar n n artmas , ortalama ya am süresinin
uzamas , nüfus art , sa l k hizmetleri giderlerinin artmas , maliyetin
tart lmaya ba lanmas , sa l a ayr lan pay n artmas , sa l k

1

ARDINÇ, K. ve BAH, T. (2001), “Sa l k Sektöründe Hizmet Kalitesinin (Mü teri
Tatmininin) Ölçülmesi (Sakarya Do um ve Çocuk Bak mevi Hastanesinde Bir
Uygulama)”, Sosyal Bilimler Dergisi, No.4.
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bütçesine ayr lan pay giderek s n rlama e ilimleri, kronik kaynak
s k nt s eklindedir.2
Sa l k ekonomisi, hastalar n ve hekimlerin davran lar n ,
nüfusun sa l k durumunun veya sa l k harcamalar n n ekonomik
büyüme üzerine etkilerini konu ald ndan daha çok mikro ekonomik
bir bak a sahiptir. Sa l k ekonomisinin geli iminde önemli rol
oynayan unsurlar n ba nda sa l k sektörünün giderek daha fazla
kaynak kullan lan bir sektör olmas gelmektedir. Bu olgunun de i ik
nedenleri vard r. Bunlar n ba l ca nedenleri unlard r: Sa l k bilincinin
yükselmesine ba l olarak sa l k hizmeti talebinin artmas , ortalama
ya am süresinin uzamas sonucu toplumlar n ya lanmas , t p ve sa l k
bilimleri alan nda kullan lan teknolojinin geli mesi ve giderek daha
pahal la mas , bula c hastal klar n azalmas , yerine uzun seyirli
kronik hastal klar n artmas eklinde s ralayabiliriz(Mazgit, 2002:5).
Sa l k sektörünün ekonomik sistemi; arz - talep,
optimal fiyat ve finansmandan olu mu olup ekonomik özelliklerini
a a daki ba l klar alt nda toplayabiliriz.
•
Sa l k hizmetlerinin talep esnekli i kat d r.
•
Sa l k hizmetlerinin bir bölümü toplumsal özellik ta r.
•
Sa l k hizmetlerine olan talep tesadüfîdir.
•
Sa l k hizmetlerinde ki inin talebini hekim belirler.
•
Hasta alm oldu u sa l k hizmetlerinin kalitesini ve
karakterini ölçme yetene ine sahip de ildir.
•
Sa l k hizmetleri ço u kez kar amaçl olmay p sosyal
3
amaçl d r.
Sosyo ekonomik kalk nman n temel göstergelerinden olan
sa l k hizmetleri kullan m giderek artan bir önem kazanmaktad r.
2

KARABABA, O. (2005), “Sa l n Maliyeti”, Ege Üniversitesi, T p Fakültesi,
Halk
Sa l
Anabilim
Dal .
http://www.toraks.org.tr/sub/sigarasiz/Maliyet_A_Karababa.ppt
(Giri
Tarihi:
12.05.2007).
3
TOKAT, M. (1990), “Sa l k Ekonomisi”, Milli Prodüktivite Merkezi (Özel Say,),
Ankara.www.husep.hacettepe.edu.tr/Belgeler/Saglik%20Ekonomisi%20Mtokat.pdf
(Giri
Tarihi: 12.05.2007).
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Sa l k hizmetlerinin önemli sunucular ndan biri olan hastanelerin
varl klar n sürdürebilmeleri, her eyden önce sa l k bak m
hizmetlerini en dü ük maliyetle ve maksimum nicelikte üretmelerine
yani kaynaklar n etkin olarak kullanmalar na ba l d r. Hastane
i letmelerinde verilen sa l k bak m hizmetlerinin maliyetlerini
hesaplamak ve hastanelerin verimlili ini ölçmek hastaneler için büyük
önem arz etmektedir.4
1.1. Sa.l/k Hizmetlerinde Ekonomik Etkinlik
Ekonomide sa l k hizmetlerinin amac ; hizmetlerin
sunulmas nda ekonomik etkinli in sa lanmas ve hizmetlerin
da t m nda adaletin gözetilmesidir. Bu iki amaç ister özel sektörde
olsun, isterde kamu sektöründe yo un olsun gerçekle tirilmesi
esast r.5
MSB
MSC
MSC

E

Q1

Hastanedeki Yatak Say s
MSB

ekil 1: Sa.l/k Hizmetlerinde Etkin Hizmet Düzeyi
Kaynak: ASLAN, M. H. (1998), “Hizmet Ekonomisi”, Alfa Yay,nlar,, Yay,n No: 459,
Haziran.
4

Y-T-T, V. ve ATIRBAH, -. (2004), “Hastanelerde Maliyet- Performans Analizi:
Sa l k Bakanl Tokat Do um ve Çocuk Bak mevi Hastanesinde Bir Uygulama”,
Hastanelerde Maliyet-Performans Analizi, Hacettepe Sa9l,k daresi Dergisi, Cilt:8
5
ASLAN, M. H. (1998), “Hizmet Ekonomisi”, Alfa Yay nlar , Yay n No: 459,
Haziran.
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Heklin yatay ekseninde hastane yatak say s , dikey eksende ise
marjinal fayda ve maliyet ölçülmektedir. Yatak say s na paralel olarak
marjinal maliyet yükselirken marjinal fayda azalmaktad r. Ba lang çta
her ilave 1000 yata n marjinal faydas marjinal maliyetten büyüktür
(MSB>MSC). Bu e itsizlik, yatak say s n n art r lmas n n toplam
sosyal fayday artt raca n ifade eder. Bu durum Q1 yatak say s
kadar devam etmektedir. Q1 noktas nda kesi en MSC ve MSB
e rileri, 1000 yata n marjinal sosyal faydas n n marjinal sosyal
maliyetine e it oldu unu ifade eder. Q1 sa nda ise MSC>MSB
olmaktad r. Yani yatak say s optimalin üzerindedir.7
1.2. Sa.l/k Hizmetlerinde Esneklik, Arz ve Talep
Esneklik (elasticity), arz ve talebi etkileyen faktörlerden fiyat
ve gelirdeki de i ikliklere arz ve talebin verdi i cevab n ölçüsüdür. En
s k kullan lan ölçü Talebin Fiyat Esnekli i (Price Elasticity of
Demand)’dir. Bu talep edilen miktardaki orant sal de i ikli in
fiyattaki orant sal de i ikli e oran d r.
E= (D M / M) / ( D F / F)
E= -1 – 0
E= -1 - -¥

Fiyat Esnek Olmayan Talep
Fiyat Esnek Talep

(D M: Talep Miktar ndaki De i iklik, M: Talep Edilen -lk
Miktar, D F: Fiyattaki De i iklik, F: -lk Fiyat Düzeyi)
Bir fiyattaki art a kar n talep olu uyorsa bu mal veya hizmete
“fiyat esnek olmayan talep - price inelastic demand” denir. Normalde
ise talebin esnekli i negatiftir. E er mal veya hizmetin esneklik
sonucu 0 (s f r) ç k yorsa; fiyat tam esnek de ildir.6
1.3. Sa.l/k Hizmetlerinde Piyasa Mekanizmas/
Serbest piyasa mekanizmas n n sa l k hizmetlerinde i leyi i u
ekilde gerçekle mektedir.

6

UZ, H. M.
(1998), “Sa l k Ekonomisi ve Hastanedeki Uygulamalar ”,
http://www.merih.net/m1/whulkuz25.htm (Giri Tarihi: 12.05.2007).
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•
Hastaneler kar amac güden kurulu lar olarak, hastalar
sunduklar hizmet çe idi ve süresine göre belirleyecekleri fiyatlar
uygularlar.
•
Doktorlarda sa l k kurumlar ndan ba ms z olarak özel
muayene için bedel al rlar.
•
Özel firmalarca üretilen ilaç ve di er t bbi malzemeler
hastane, doktor ve hastalara sat l r.
Bu ekilde çal an sa l k sistemi serbest piyasa mekanizmas
için büyük avantaj olu turmaktad r; ikinci avantaj ise; hastalar n
seçim özgürlükleridir.7
Sa l k hizmetinin piyasaya b rak lmas olanakl d r, ancak
piyasa mekanizmas n n i leyi i çe itli sak ncalar yaratacakt r,
dolay s yla sa l k hizmetlerinde “piyasa ba ar s zl ” çok önemli bir
sorundur. Piyasa ba ar s zl n n ya da yetersizli inin çe itli yönleri
vard r.
•
Sa l k hizmetinin küçük bir bölümü “bölünemeyen
hizmet” niteli indedir. Böyle bir hizmetin yarar n fiyat kar l nda
sunmak ve fiyat ödemeyenleri d lamak olanaks zd r. Bu tür
hizmetleri piyasa mekanizmas n n üretmesi olanak d d r.
•
“D
fayda” yaratan sa l k hizmetleridir. “D
fayda”n n sa l k hizmetlerindeki klasik örne i bula c hastal klara
kar a d r. A yapt ran ki i kendini korudu u gibi ba kalar na
bula t rma ans n da dü ürdü ü için tan mad , bilmedi i ki ileri de
korumu , yararland rm olmaktad r.
•
Ku kusuz sa l k hizmetlerinde devlete özel bir görev
yüklenmesinin önemli bir nedeni de sa l k hizmetine bak t r. Sa l k
hizmetinin tümüyle piyasaya b rak lmas
demek, bundan
yararlanman n gereksinime göre de il, sat n alma gücüne göre
belirlenmesi demek olacakt r. Bu da gelir ve servet farklar na göre
büyük e itsizlikler yarataca gibi, dü ük gelirli kesimlerin baz
hizmetlerden hiç yararlanamamas sonucuna yol açacakt r.
7

ASLAN, M. H. (1998), “Hizmet Ekonomisi”, Alfa Yay nlar , Yay n No: 459,
Haziran.
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•
Belirsizlik ve öngörülemezlik nedeniyle sa l k hizmeti
için gerekecek harcaman n ne zaman ne kadar olaca da tam
bilinemez. Bu soruna piyasa mekanizmas n n yan t sa l k sigortas d r.
•
Özel sa l k sigortas sisteminin düzgün i lemesinin
ko ullar ndan biri taraflar n dürüst bilgi vermesi ve taahhütlerine
uymas d r. Bu sorunu önlemek amac yla sigortan n ön denetimler ve
incelemeler yapt rmas da yine maliyetleri ve primleri yukar iter.
•
Sa l k hizmetinin önemli bir özelli i de “asimetrik
enformasyon” kavram ile ili kilidir. Hekim-hasta ili kisinde taraflar n
sa l k sorunu ve giderilmesi hakk ndaki bilgi düzeyleri aras nda çok
büyük bir fark vard r. Bu ili kide hekim hizmeti arz eden taraf
olmakla birlikte, ayn zamanda talep yaratabilme ve talebi
yönlendirme aç s ndan büyük bir güce sahiptir, bu güç sayesinde
sunulan hizmetin kapsam n gere inden fazla geni letmek ve harcama
düzeyini yukar do ru itmek olana vard r.8
2.
TÜRK YE’DEK
SA LIK
H ZMETLER N N
GEL M ,
MAL YET
ANAL Z
VE
F NANSMAN
YÖNTEMLER
Türkiye’deki sa l k harcamalar , geli mi ülkelerin sa l k
harcamalar ndan dü ük olmakla birlikte, sa l a ayr lan s n rl
kaynaklar n verimli kullan m geli mi ülkelerdeki kadar önemlidir.
Hastane harcamalar n n toplam sa l k harcamalar içinde önemli bir
yer tutmas hastane hizmetlerine yap lan gereksiz harcamalar n
önlenmesinin önemini ortaya koymaktad r. Sa l k harcamalar
ülkelerin en önemli kalk nm l k göstergeleri olarak kabul
edilmektedir. Ülkelerin kalk nm l k düzeylerine göre GSMH içindeki
sa l k harcamalar ndan ay rd klar paylar da art göstermektedir.
Geli mi ülkelerde sa l k harcamalar n n GSMH içindeki oran %6,5–

8

HENATALAR, B. (2003), “Sa l k Ekonomisine Genel Bir Bak ”, C. Ü. T,p
Fakültesi Dergisi 25 (4), Özel Eki, -stanbul Bilgi Üniversitesi, 8. Halk Sa l
Günleri, Halk Sa l Ve Sosyal Bilimler, 23 – 25 Haziran, Sivas.
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14 aras nda de i en oranlara sahiptir ABD’de GSMH’dan sa l a,
savunma hizmetlerinden daha fazla kaynak aktar lmaktad r.9
Bireylerin sa l k hizmetleri hakk nda giderek bilgi sahibi
olmas ve kalitenin artmas yönünde kalite geli imi kavram sa l k
hizmetlerinde de ortaya ç km t r. Sa l k hizmetlerinde kalite dura an
de ildir, en iyi sonucu alabilmek için sürekli çaba göstermeyi
amaçlayan dinamik bir süreçtir. Sa l k düzeyinin daha iyiye
götürülebilmesi ve etkili kaynak kullan m için sa l kla ilgili
faaliyetlerde kullan lan girdi ve ç kt lar n incelenmesi ve k yaslama
yap lmas gerekir. Sa l k sektöründe maliyet analizi ile t bbi
programlar n veya yöntemin potansiyel ekonomik etkisinin maliyetleri
incelenebilir.10
2.1. Sa.l/k Hizmetlerinde Maliyet Analizi
Hastanelerde maliyet ve performans analizinin yap lmas n n
temel amac maliyetlerin azalt lmas , etkililik, verimlilik, performans
art lar n n sa lanmas ve kaliteli sa l k hizmet sunumunu
gerçekle tirmektir. Maliyet analizi, hastanenin üretti i hizmetin
üretimi sürecinde rol oynayan maliyet merkezlerinde olu an
maliyetlerin, nihai ç kt sunan maliyet merkezlerine da t m ölçütleri
kullan larak da t lmas ve bu maliyetlerin analiz edilmesi sürecidir. 11
Hastanelerdeki maddi ve be eri kaynaklar, hastanelerin tam
kapasite ile çal mas öngörülerek planlanmas na ra men, ülkemizdeki
hastanelerin ortalama kapasite kullan m oranlar n n (yatak i gal
yüzdesi) % 60,2 dolay nda ve do umevi hastanelerinde % 62,2 oldu u
dikkate al nd nda yakla k % 40,0’l k at l kapasite önemli bir
maliyet sorununu olu turmaktad r. Hastanenin hizmet sunan bütün
hizmet merkezlerinin ihtiyaçlar n n belirlenmesinde ve sunulan

9

Y-T-T, V. ve ATIRBAH, -. (2004), “Hastanelerde Maliyet- Performans Analizi:
Sa l k Bakanl Tokat Do um ve Çocuk Bak mevi Hastanesinde Bir Uygulama”,
Hastanelerde Maliyet-Performans Analizi, Hacettepe Sa9l,k daresi Dergisi, Cilt:8
10
Ç-L-NG-ROTLU, N. (2005), “Birinci Basamak Sa l k Hizmetlerinin
Sa lanmas nda Maliyet, Sa l k Maliyet Analizi”, Hacettepe Üniversitesi, Halk
Sa l
Ana
Bilim
Dal ,
http://www.sabem.saglik.gov.tr/akademik_metinler/linkdetail.aspx?id=1837 (Giri
Tarihi: 12.05.2007).
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hizmetlerin de erlendirilmesinde maliyetlerin ortaya konulmas na
gereksinim vard r.11
Tablo 1: Sa.l/k Hizmetlerindeki Maliyet Analizi
Olas/ Ölçütler:

Maliyet Analizi: M1, M +M2

M: Maliyetlerle -lgili

Maliyet - Kazanç Analizi:
(M1+M2),
(K1+K2)
(K1+K2) / (M1+M2)

K: Ekonomik Kazançla -lgili
Y: Sa l k Etkileri -le -lgili
E: Yarar Birimleri -le -lgili
M1: Do rudan Maliyetle
Do rudan Kazanç

Maliyet - Etkinlik Analizi:
K1: (M1+M2) / E, (M1-K1) / E,
[(M1+M2)-(K1-K2)] / E

M2: Dolayl Maliyetler K2: Dolayl
Kazanç
M3: Ölçülemeyen Maliyetler
K3: Ölçülemeyen Kazanç

Maliyet - Yarar Analizi:
(M1+M2) / Y, (M1-K1) / Y,
[(M1+M2)-(K1-K2)] / Y

Kaynak: KARABABA, O. (2005), “Sa l n Maliyeti”, Ege Üniversitesi, T,p
Fakültesi,
Halk
Sa9l,9,
Anabilim
Dal,.
www.toraks.org.tr/sub/sigarasiz/Maliyet_A_Karababa.ppt

Ekonomik olarak maliyetler, f rsat maliyetleri (opportunity
costs) veya ba ka bir deyi le kaçan bir f rsat n maliyeti olarak
tan mlan r. Herhangi bir mal veya hizmet sonuçta kaybedilmi ba ka
bir mal veya hizmete mal olmu tur. Bu maliyetlerin nas l
fiyatland r laca
hakk nda de i ik yakla mlar vard r. Baz
durumlarda pazar fiyatlar kullan labilir, hastaneler için çal anlar n
ayl klar uyarlanabilir. Bunun yan nda f rsat maliyetlerinin ölçülmesi
için insanlar n ödemeye raz olduklar miktar (willingness to pay)
kullan labilir. Bu belki gerçek maliyetlere daha yak n sonuçlar
11

Y-T-T, V. ve ATIRBAH, -. (2004), “Hastanelerde Maliyet- Performans Analizi:
Sa l k Bakanl Tokat Do um ve Çocuk Bak mevi Hastanesinde Bir Uygulama”,
Hastanelerde Maliyet-Performans Analizi, Hacettepe Sa9l,k daresi Dergisi, Cilt:8
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verecektir ama bunun fiz b l olmad
da kesindir. Teknolojideki
de i meler ve bunun maliyetlere olan etkisi belirlenememektedir.
Eme e dayal endüstriler enflasyondan daha çok etkilenmektedir.
Hastanelerin ortalama % 70 maliyeti insan gücü masraflar
oldu undan bu durum maliyet analizlerine zorluk getirmektedir. Karar
vericilere yard mc olmak için maliyet prosedüründe kabul edilmi
olan varsay mlar netle tirmek gerekmektedir. 12
Tablo 2: Sa.l/k Ekonomisinde Maliyet ve Kazan/m Ölçümü
Analiz

Maliye
t
Ölçüm
ü

Kazan/
m
Ölçümü

Kazan/m
Ölçütü

Özellik

Örnek

Maliyet
analizi
(Cost
Analysis)

Para

-

-

Salt
Maliyet

K zam k
ba kla
mas
maliyeti

-ki
seçene in
k yaslanma
s

Ftk
ameliyat
nda evde
bak m/
hastaned
e yatma
k yaslam
as

Maliyet
Para
Dü ürme
Analizi
(Cost
Minimizatio
n Analysis)

E it
Sonuçlar

Maliyet
Etkinlik
Analizi

Etkinlik
Ölçümü

Para

Do al
Ayn
birimler
sonucun
(kazan lan farkl

Diyaliz/b
öbrek
transplan

12

LEODOLTER, K. ve SUR, H. (2005), “Hastane Hizmetlerinde Ölçek
Ekonomisi”, www.sabem.saglik.gov.tr/Akademik_Metinler/goto.aspx?id=1870 –
(Giri Tarihi: 12.05.2007).
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(Cost
Effectivene
ss Analysis)

ya am
y l , kan
bas nc nd
a dü me

düzeyde
olu tu unu
n
belirlenmes
i

tasyonun
da
kazan lan
ya am
yl
k yaslam
as

Para

Etkinli in
parasal
ifadesi

Hipertans
iyonun
önlenmes
iyle
durdurula
n
ölümlerin
,
influenza
a lamas
yla
durdurula
n i gücü
kayb yla
k yaslan
mas

Etkinli in
de ersel
(kalite)
ifadesi

-ki ayr
yeni
do an
bak m nd
a
kazan lan
ya am
kalitesini
n
k yaslan
mas

Maliyet
Yarar
Analizi (
Cost
Benefit
Analysis)

Para

Parasal

Maliyet
Kullan m
Analizi
(Cost
Utility
Analysis)

Para

De ersel Kazan lan
ya am
kalitesi
(kazan lan
sa l kl
gün,
kaliteye
standardiz
e ya am
yl)
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Kaynak: KALKAN, O. (2004), “Sa9l,k Ekonomisi AraBt,rmalar,”, Halk Sa9l,9,
Uzman,, http://www.bsm.gov.tr/makale/20014.asp?sayi=20014

2.2. Sa.l/k Hizmetlerinde Uygulanan Finansal Yöntemler
Sa l k hizmetlerinin finansman nda; do rudan finansman
yöntemi ve dolayl finansman yöntemi olarak iki yöntem vard r.
Do rudan finansman yöntemi, sa l k hizmeti talebinde bulunanlar n
alm olduklar hizmetin bedelini do rudan kendilerine ödenmesi
anlam na gelir. Kamu ve özel sektör taraf ndan üretilen hizmet, bedeli
ödenmek kayd yla tüketici taraf ndan sat n al nmaktad r. Dolayl
finansman yönteminde ise; hizmet sunumu gerçekle tiren ile talep
eden aras nda üçüncü parti ödeyici yer almaktad r. Bu finansman
yönteminde sa l k sistemi, genel vergilerle, özel vergilerle, tüketici
katk lar ve ba larla finanse edilmektedir. 13
Sa l k sektöründe ya anan en önemli sorunlar n ba nda
finansman sorunu yer almaktad r. Bu sorun hem geli mi hem de
geli mekte olan ülkelerde ortaya ç kmakta ancak ekonomik
yans malar her ülkede farkl olmaktad r. Yüksek gelirli ülkelerde
sa l k harcamalar art h z milli gelir art h z n a arken, dü ük
gelirli ülkelerde ise sa l k kaynaklar aç s ndan önemli yetersizlikler
ya anmaktad r.
Bu
nedenle
geli mi
ülkelerde
sa l k
gereksinimlerinin daha etkili ekilde kar lanmas hedeflenmekte
ancak ekonomik yetersizlikler bu hedefin gerekti i ölçüde
gerçekle tirilmesine engel olmaktad r.14
A a da tabloda y llar itibariyle Türkiye’de gerçekle tirilen
sa l k harcamalar ile bu sa l k harcamalar n n Gayri Safi Milli
Hâs la’ya (GSMH) oranlar ve toplam sa l k harcamalar içerisinde
kamu sa l k harcamalar n n pay yer almaktad r.

13

AKTAN, Ç. C. ve IHIK, A. K. (2006), “Sa l k Hizmetlerinin Finansman ve
Alternatif
Yöntemler”,
http://www.canaktan.org/ekonomi/saglik-degisimcaginda/pdf-aktan/finansman-alternatif.pdf (Giri Tarihi: 12.05.2007).
14
BELEK, -. (2005), “Genel Sa l k Sigortas Halka Kar Global Sermaye Sald r s
Sorunu”, http://www.ses.org.tr/bilgi/5.htm (Giri Tarihi: 12.05.2007).
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Tablo 3: Türkiye’de Sa.l/k Harcamalar/, Cari Fiyatlarla (1980–
2004)
Y/llar

KiGi BaG/na Sa.l/k
Harcamalar/ ($)

Kamu/Toplam (%)

1980

55,5

51,4

1985

39,7

44,6

1990

97,9

61,9

1995

106,4

64,3

2000

129,6

80,0

2001

105,6

86,1

2002

146,6

85,7

2003

191,5

84,9

2004

265,1

86,1

Kaynak:DPT,
(2004),
http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/gosterge/tr

“Sa9l,k

Harcamalar,”,

Tabloda yer alan veriler göz önüne al narak ki i ba na dü en
sa l k harcamalar n n geli imine bak ld nda 1980–1985 y llar
aras nda dü me trendinde oldu u, sonras nda yükselme e imine
girmi tir. Toplam sa l k harcamalar n n GSMH’ya oranlar na
bak ld nda ise bu oran n ortalama olarak %4 seviyelerinde
gerçekle ti i görülür. Kamu kesiminin sa l k harcamalar içerisindeki
yeri ise kamu sa l k harcamalar n toplam sa l k harcamalar na
bölümüyle bulunur ve genelde art trendinde oldu u görülmektedir.
GSY-H’lerden ald
büyük pay ile ekonomik büyüme ve
kalk nma için büyük bir istihdam alan olan sa l k sektörü, s n rl olan
44
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kaynaklar n rasyonel bir biçimde kullanmak zorundad r. Türkiye’de
sa l k alan nda da “enformasyon sistemi”nin eksikli i nedeniyle
sa l kl ve de güvenilir rakamlar verilememektedir. Türkiye’nin
GSY-H’den sa l na ay rd oran n %6–7 civar nda (kay t d lar da
hesaba kat ld nda) oldu u rivayet edilmektedir.15
3.
TÜRK SA LIK S STEM N N SWOT ANAL Z
Türk sa l k sisteminde zay f yönler güçlü yönlere göre daha
bask n durumundad r. H zla de i en dünyadaki yeni artlara ayak
uydurmada ise Türk sa l k sistemi için baz f rsatlar ve tehditler söz
konusudur.
Güçlü Yönler:
•
Sa l k göstergelerinde gittikçe iyile me vard r.
•
-yi bir t p e itimi vard r.
•
Döner sermaye uygulamas ile sa l k sistemine reel
para ak sa lanmaktad r.
•
Türkiye’de alkol, uyu turucu oran Bat l ülkelere göre
daha dü üktür.
•
Türk insan n geleneklere ba l l , HIV, AIDS ve
Hepatit gibi hastal klar n yay l m n azaltmaktad r.
•
Ülke Genelinde yayg n acil yard m hizmetleri
bulunmaktad r.16
Zay/f Yönler:
•
Uzun vadeli stratejik planlama olu turulmamaktad r.
•
Profesyonel sa l k yönetici hem nitelik hem de nicelik
aç s ndan eksiktir.
•
Sa l k
harcamalar na
bütçeden
yeterli
pay
ayr lmaktad r.
15

YILDIRIM, H. (2004), “Sa l kta Dönü üm Program : Sa l k Hizmetleri Finansman
Aç s ndan Sorgulama”, Sa l kta Dönü üm, T.C. Sa l k Bakanl , Haziran,
www.saglikyonetimi.org (Giri Tarihi: 12.05.2007).
16
AKTAN, Ç. C. (2006), “Sa l k Bakanl
Organizasyon ve Yönteminde Ya anan
Sorunlar ve Mevcut Durum Analizi”,http://www.canaktan.org/ekonomi/saglik-degisimcaginda/pdf-aktan/durum-analizi.pdf (Giri Tarihi: 12.05.2007).
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•
Sa l k harcamalar n ço u cari giderlere ve verimsiz
alanlara harcanmaktad r.
•
Sa l k sisteminde merkeziyetçi-bürokratik gelenek ve
sistem hâkimdir.
•
Sa l k Bakanl nda merkezde ve ta ra örgütünde
i kin kadrola ma söz konusudur.
•
Çok say da t p fakültesinin olmas e itimin kalitesini
dü ürmektedir.
•
- letme ve finans aç s ndan eksiklikler mevcuttur.
•
Enformasyon ve istatistik çal malar son derece
eksiktir.
•
Çarp k
kentle me
halk
sa l n
olumsuz
etkilemektedir.
•
-laç, sa l k malzemeleri ve donan m bak m ndan d a
ba ml d r.
•
Kalite kontrolü, i verimlilik analizi, denetimler ve geri
bildirim kanallar etkin biçimde çal mamaktad r.
•
Sa l k mevzuat na yönelik düzenlemeler yetersizdir.18
F/rsatlar:
•
Avrupa Birli ine uyum sürecinde, sa l k alan nda
olumlu geli meler ve iyile meler beraberinde getirecektir.
•
Yeni meslek gruplar sa l k hizmetlerine olumlu
katk larda bulunabilir.
•
Sa l k turizmi uluslar aras alanda geli mektedir.
•
Türkiye’ni Avrupa Birli ine kat l m , Türk hekim ve
sa l k personeli için yeni kaynaklar olu turulabilir ve Avrupa
ülkelerinde yeni i bulma imkân sa layabilir.18
Tehdit ve Tehlikeler:
•
Altyap s dü ünülmeden aç lan t p fakülteleri gelecekte
halk sa l n tehdit edebilir.
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•
Artan yoksullukla beraber beslenme bozuklu una ba l
hastal klar artabilir.
•
Globalle me insan hareketlili ini artt rm t r. AIDS,
SARS gibi hastal klar k talar aras yay labilmektedir.
•
Dünya trafik kazas na ba l yaralanma ve ölümlerin en
çok oldu u ülkelerden biri Türkiye’dir.
•
Türkiye’nin deprem ülkesi olmas sa l k alan nda baz
tedbirlerin ve ek harcamalar n yap lmas gerekmektedir.18
4.
NG LTERE, ABD VE TÜRK YE KAR ILA TIRMASI
Sa l k ekonomisi geli mi ülkelerin yan nda geli mekte
olan ülkelerde de giderek önem kazanmaktad r. Asl nda sa l k
ekonomisinin bugünkü geli imi son 20 y l n ürünüdür.
Tablo 4: Y/llar tibariyle Ülkelerin Sa.l/k Harcamalar/n/n
KarG/laGt/r/lmas/ (1996–2005)
Y/llar

ngiltere’nin
ABD’nin Toplam
Türkiye’nin
Toplam Sa.l/k
Sa.l/k
Toplam
Harcamalar//GSMH Harcamalar//GSMH
Sa.l/k
(%)
(%)
Harcamalar/
/GSMH (%)

1996

7.0

13.2

3.9

1997

6.8

13.1

4.2

1998

6.9

13.1

4.8

1999

7.1

13.1

6.4

18

AKTAN, Ç. C. (2006), “Sa l k Bakanl Organizasyon ve Yönteminde Ya anan
Sorunlar ve Mevcut Durum Analizi”,http://www.canaktan.org/ekonomi/saglikdegisim-caginda/pdf-aktan/durum-analizi.pdf (Giri Tarihi: 12.05.2007).
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2000

7.3

13.3

6.6

2001

7.5

14.0

7.5

2002

7.7

14.7

7.4

2003

7.8

15.2

7.6

2004

8.1

15.3

7.7

2005

8.3

15.6

7.6

Kaynak:WHO, (2007), “ National Expenditure
www.who.int/countries/en/ (GiriB Tarihi: 13. 05. 2007).

on

Healthy

Statistic”,

4.1. Türkiye ngiltere KarG/laGt/rmas/
Sa l k ekonomisi kavram ilk olarak -ngiltere ve sonras nda
di er Avrupa ülkelerinde yayg n olarak ele al nmaya ba lanm t r.
Avrupa’da sa l k ekonomisi alan nda ilerlemenin elde edilmesi için
sa l k alan ndaki kaynaklar n yeniden tahsisi, sa l k sektörünün içsel
verimlili in yükseltilmesi, organizasyon, sosyal de i im ve farkl
teknolojilerin elde edilmesi ve bunlar n uygulamas sa l k alan nda
ilerleme sa layan unsurlar olarak ele al nmas gerekti ini
vurgulanmaktad r.
-ngiltere’de 1950’li y llarda ba layan sa l k ekonomisi
günümüze kadar h zl bir ekilde geli mi tir. Bu konudaki önemli
geli imlerden bir taneside “-ngiltere Sa l k Ekonomisi -nceleme
Grubu ( Health Economics Survey Group, HESG) kurulmu ve
bünyesinde birçok sa l k ekonomisti istihdam edilmi tir. Günümüzde
ise York Üniversitesinde Sa l k Ekonomisi Ara t rma Merkezi vard r.
Bu merkezde çal an ara t rmac lara çe itli fonlardan destek
sa lanmakta ve sa l k hizmetleri-ara t rmalar alan nda her y l ö renci
al nmakta ve bunlar sa l k ekonomisti olarak yeti tirilmektedir. Her
y l bu kuruma belli bir kaynak ayr lmaktad r. -ngiltere’de toplam
sa l k hizmetleri içinde özel sektörün pay n n çok az olmas bunun
yan nda özel sektörün tamam n n maliyet içerikli sorunlar ile kar
48
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kar ya bulunmas ve özel sigortalar n kapsad
alan n çok yava
büyümesi -%3–4 gibi- -ngiltere’deki sa l k sektörünün sorunlar ndan
bir tanesidir.
-ngiliz sa l k ekonomistleri maliyet-etkenlik analizleri için
daha çok çaba harcamaya ba lam lard r. Huanda -ngiltere’de
verimlilik tekniklerinin kullan m giderek artmakta ve de erlendirme
–ölçmeye yönelik- tekniklerini giderek geli mektedirler. 18
-ngiltere’de sa l k harcamalar n n yüzde 86’s hükümet
taraf ndan ödenmektedir. -ngiltere hükümetinin sa l k bütçesi ise,
genel bütçenin yüzde 20’si iken bizde bu oran yüzde
2,7civarlar ndad r. -ngiltere’de ki i ba na sa l k harcamas 522 dolar
iken Türkiye’de sa l k harcamas ki i ba na sadece 63 dolar d r.
-ngiltere’de ki i ba na sa l k harcamas n n yüksek olmas n n temel
nedeni, sa l k hizmetlerinin devlet taraf ndan yürütülmesidir.19
-ngiltere’de sa l k hizmetlerinin finansman 1911’lere
dayanmaktad r ve 1948’de uygulamaya konan Ulusal Sa l k
Hizmetinin (National Health Service, NHS) rolü büyüktür. NHS’ nin
amac sa l k hizmetlerinin ücretsiz olmas , ihtiyac n oldu unda her
zaman her yerde, hiçbir ölçüt aramaks z n herkese sunulmas d r.
Bugün sa l k hizmetleri hükümetin toplad vergiler ve sosyal sigorta
fonlar NHS’ nin finansman nda temel kaynak olu turmaktad r. NHS
-ngiltere’de halen yürürlüktedir ve herhangi bir sa l k kurumundan
hiçbir ücret ödemeksizin yararlanmak mümkündür. Bu durum sa l k
alan nda Türkiye ile -ngiltere aras ndaki en büyük farkt r.
Yukar da
tablo
incelendi inde
Türkiye’deki
sa l k
harcamalar n n -ngiltere’ye göre oldukça dü ük seviyede gerçekle ti i
görülmektedir.
4.2. Türkiye ABD KarG/laGt/rmas/

18

MUTLU, A. IHIK, A. K. (2005), “Sa9l,k Ekonomisine GiriB”, Ekin Kitabevi
Yay nlar , Bursa.
19
F-HEK, N. (1990), “Genel Sa l k Sigortas Bir Finansman Kayna d r!.. Para
Toplamay Amaçlar”, Sa9l,k
Bkolunda Sendika Dergisi, Say :2, Haziran,
http://www.ttb.org.tr/n_fisek/kitap_1/30.html (Giri Tarihi: 12.05.2007).
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ABD’de sa l k ekonomisi ile ilgili dikkati çeken önemli
geli me 1960’l y llarda olmu tur. 1960’lardan günümüze sa l k
ekonomistlerinin çal malar ; sa l k hizmetlerinde eri ebilirlik, fiyat
ve gelir de i ikliklerine kar
talebin esnekli i, mikro-teori
kapsam nda hastane ve doktorlar n davran lar n n incelenmesi ve
maliyet içerikli çal malard r. Amerika’daki bu geli meler Avrupa
üzerinde de etkili olmu tur. Sa l k ekonomisi alan ndaki dergilerin ve
konferanslar n önemli bir k sm Amerika orijinlidir.20 Wilensky’e göre
sa l k ekonomisinin Amerika’daki geli imi; sa l k hizmetlerinin tam
olarak yap lmas , ödeme sistemlerinin iyile tirilmesi, sigortal
olmayanlar n sa l k hizmetlerinden yararlanabilmesi, kar amaçl
olmayan sa l k kurumlar n n geli tirilmesi, nüfusun ya bile imi,
sa l k personeli arz n n de i mesi, sa l k ekonomisindeki
de erlendirme tekniklerinin yeni tekniklerle desteklenmesi üzerinde
durulmu tur.21
Amerika’da sa l k hizmetlerinin finansman ; kamu ve özel
kesimin katk lar n n birle ti i ve bunun çal anlardan al nan primlerle
desteklendi i karma bir sistemdir. Amerika’daki dört farkl finansman
örgütlenmesi ise kar amaçl özel sigorta irketleri, mavi haç ve mavi
kalkan uygulamas , ba ms z sigorta planlar
ve sa l k
organizasyonlar , kamu sigortas
eklindedir (Medicare and
Mecicaid).22

20

MUTLU, A. IHIK, A. K. (2005), “Sa9l,k Ekonomisine GiriB”, Ekin Kitabevi
Yay nlar , Bursa.
21
WILENSKY, G. (1987), “Future Directions in Health Economics Research in the
USA”, Health Economics: Prospect for the Future, Edited by George Telling Smith,
Croom Helm Ltd.
22
ÖZGEN, H. ve ÖZTÜRK, A. (1992.), “Türkiye'deki Devlet Hastanelerinin
Yönetim Ve Organizasyon Yap s n Verimlilik Aç s ndan -nceleyen Bir Ara t rma”,
Sosyal
Siyaset
Dergisi,
Cilt:1,
No:8,
A ustos,
s.27–37.
www.sabem.saglik.gov.tr/Akademik_Metinler/linkdetail.aspx?id=1834 - 35k (Giri Tarihi: 12.05.2007).
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SONUÇ VE DE ERLEND RME
Ülkemizde ekonomik geli meyi sa layacak kaynaklar n
s n rl l
dikkate al nd nda, sunulan sa l k hizmetlerinin, sa l k
ekonomisinin bak aç s yla de erlendirilmesi gereklili i aç kt r.
Sa l k hizmeti üreten kurum ve kurulu lar n daha etkin ve
verimli bir üretim sürecine girebilmelerinin sa lanmas için mevcut
sorunlar n ortaya konmas ve çözümlenmesi gerekmektedir.
Ülkemizde sa l k hizmeti üretiminin büyük bir ço unlu u
hastanelerde sa lanmaktad r. Bu çerçevede sa l k hizmeti üretiminin
en büyük alt sistemleri olan hastanelerin verimli ve etkin
olmamalar nda çe itli etmenlerin rolü bulunmaktad r. Bunlar n
ba l calar u ekilde s ralanabilir:
•
Sa l k hizmetleri üretim faktörleriyle ilgili etkin ve
uzun vadeli plan ve programlar n olmamas etkenlerden biridir.
•
Sa l k hizmeti üretiminin toplumun ihtiyaçlar
listesinde hangi önceli e sahip oldu unun objektif olarak belli
de ildir.
•
Sa l k hizmetlerine yap lan harcamalar n yetersiz
olu u.
Mevcut üretim faktörlerinden maksimum verim elde
edilebilmesi amac yla, çe itli tedbirlerin al nmay ve nihayet sa l k
hizmeti üreten kurum ve kurulu lar n modern yönetim ve
organizasyon anlay na göre yönetilmemeleridir.21
Ülkemizde sa l k hizmetlerinin yap sal ve teknik özelliklerinin
verimli, kaliteli, süratli ve ekonomik bir ekilde sürdürebilecek bir
anlay ile planlanmas , son y llarda üzerinde en fazla tart lan
konulardan birisi haline gelmi tir. Hizmetlerin daha ileriye
götürülebilmesi; yeni hizmet birimlerinin faaliyete geçirilmesiyle ya
da mevcut imkânlar n daha etkin ve verimli bir ekilde kullan lmas n
sa layacak tedbirlerin al nmas ile mümkün olacakt r.
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