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Giriş ve Temel Kavramlar  
Ulusal kaynaklardan, sağlık hizmetlerine ayrılan payın ülke yönetimlerinin politik 

tercihlerine bağlı olduğu bilinmektedir. Yönetimlerin politik tercihlerinin belirlenmesinde ise, 
ekonomik, kültürel ve etik (“ahlaki”) başta olmak üzere birçok etmen rol oynamaktadır. 
Geçmişte, bu tercihlerin belirlenmesinde ekonomik gerekçelendirmeler ve tartışmalar esas 
belirleyici olmuştur. Buna karşılık, gelişen insan hakları ve etik değerlere koşut olarak, 
sağlık hizmetlerine ayrılan payı yalnızca ekonomik gerekçelendirmelerle açıklamak her 
geçen gün zorlaşmaktadır. Çünkü; ulusal gelirin dağıtımındaki tercihleri yalnızca yalın bir 
ekonomik değerlendirmeye dayandırmak ve insani değerleri dışlayıcı bir tavır içinde olmak 
doğru bulunmamaktadır. Genelde tüm alanlara özelde ise sağlık hizmetlerine ayrılacak 
payın belirlenmesinde etik ilke ve değerlerin de göz önünde bulundurulması gerekir. 
Günümüzde ve gelecekte, ulusal gelirden sağlık hizmetlerine ayrılacak payın 
belirlenmesinde etiğin en önemli etmenlerden biri olduğu ve olması gerektiği söylenebilir. 
Ancak, etik ilke ve değerlerin önem kazanması bu konudaki ekonomik genel doğruların 
göz önünde bulundurulmaması anlamına da gelmemektedir. Başka bir deyişle, konu 
hakkında, ekonomik genel doğrular göz önünde bulundurulmadan ve salt etik değerler 
açısından yaklaşarak, rast gele argüman ve söylemlerde bulunmak, bizi işe yaramaz, 
sonuçsuz hatta durumu daha da kötüleştirici sonuçlara götürebilir.  

Ekonomi ayrı bir "bilim dalı" ve konu olmakla birlikte, konumuzla ilgili bazı temel 
noktaların irdelemesi gerekir. Bunların başlıcaları şöyle özetlenebilir:  

Ekonomi; insanların üretme ve ürettiklerini bölüşme biçim ve eylemlerinden doğan 
ilişkiler bütünü ve bunu inceleyen bilim dalı olarak tanımlanır. Ayrıca, israftan, aşırı 
harcamadan kaçınma olarak da tanımlanmaktadır.  

Kaynak; herhangi bir üretimde( hizmet ya da mal ) bulunmak üzere kullanılan para, 
insan araç - gereç gibi tüm girdiler bu başlık altında toplanır. Aynı şekilde, sağlık hizmeti 
üretmek için kullanılan para insan gücü araç- gereç ve fizik yapıların tümüne birden sağlık 
hizmet kaynakları adı verilir.  

Ekonomik; daha çok, üretimin optimal kaynaklarla yapılması anlamına gelmektedir.  
Ekonomi alanında "kaynak"tan söz edildiğinde hemen akla gelen kavram ya da ilkelerin 

başında "kaynakların sınırlılığı" gelmektedir. Bu ilkeye göre; ulusal kaynaklar sınırsız 
olmayıp, bunların bir sınırı vardır. Ulusal üretimin tür ve sınırlarını da bu sınırlılık belirler. 
Aynı şekilde, ulusun herhangi bir tür üretime ayırabileceği kaynakları da sınırlı olup, her 
tür üretim alanında mutlaka bir sınırlılık söz konusudur. Bu ilke sağlık hizmetleri üretimi 
için de geçerli olup, sağlık hizmetleri alanında  
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kullanılacak kaynakların bir sınırı vardır ve bu sınır ulusal kaynaklardan ayrılabilen pay 
kadardır.  

Ekonomi biliminin amacı; kaynakların yararsız ya da yararı düşük işlerle israf 
edilmesini önleyerek bunun yerine; yüksek yarar sağlayan işlere ve gerektiği kadar kaynak 
ayırmaktır.  
Yukarıdaki tanımlama ve açıklamalardan anlaşılacağı üzere, ekonomide en az veya en 
çok kaynak ayırma kavramları yoktur. Her üretim ya da iş alanına gerektiği kadar, optimal 
ölçülerde bir kaynak ayırmak esastır. Gerektiğinden az kaynak o hizmetin, o işin, yeterince 
ve gereğince yerine getirilememesine neden olur. Gereğinden fazla kaynak ayrılması ise, 
israf dolayısı ile de bu kaynağın daha verimli alanlarda kullanılamaması, bundan daha da 
kötüsü diğer hizmetlerin kaynaklarının kısıtlanması ve gereğince yerine getirilememesi 
sonuçlarını doğurur.  

Sağlık hizmetlerinde amaç; toplumun sağlık düzeyini yükseltmektir. Bu amaç ise, 
ekonomi bağlamında, iki ayak üzerine durur. Bunlardan birisi; sağlık hizmetlerini finanse 
etmek üzere, gerekli, yeterli olan kaynağı bulmak, başka bir deyişle ulusal gelirden sağlık 
hizmetleri için yeterli bir pay ayrılmasını sağlamak, ikincisi ise; ayrılabilen bu kaynağın en 
verimli bir biçimde ve toplum yararına kullanmasını sağlamaktır.  

Günlük tartışmalarda, bu amacın üzerinde durmak zorunda olduğu ikinci ayak; yani 
kaynakların verimli kullanılması genellikle unutulmakta ya da ihmal edilmekte ve konu 
daha çok kaynak hacmini artırmak bazında tartışılmaktadır. Oysa, toplumun sağlık 
düzeyinin yükseltme amacı ya da işi “her ne pahasına olursa olsun”, " her ne yolla olursa 
olsun" şeklinde yorumlanacak bir amaç ya da yapılacak her iş için ileri sürülecek bir 
gerekçe değildir. Tüm diğer hizmetlerin aleyhine ve onların kaynaklarını daha da kısıtlayan 
dolayısı ile de aksatan, yatırımları baskı altına alan bir sağlık harcaması doğru değildir. 
Kaldı ki; sağlık hizmeti kaynaklarındaki hacim büyümesi ya da sağlık harcamalarındaki her 
artış, doğrudan sağlık hizmetlerinde artış ve toplumun sağlık düzeyinde iyileşme anlamına 
da gelmez. Başka bir anlatımla, sağlık hizmetine ayrılan bu kaynakların ekonomik 
kullanıldığı anlamına da gelmez. Sağlık hizmetlerine ayrılan kaynakların miktarı kadar, bu 
miktarın toplumun sağlık düzeyine yansıyıp yansımadığı da önemlidir ve hatta kaynak 
miktardan çok daha önemlidir. Çünkü; doğrudan sağlık hizmeti üretmek için kullanılan 
kaynaklar ile, diğer bazı işleri yapmak suretiyle, toplumun sağlık düzeyinin çok daha fazla 
iyileştirilebileceği bilinmektedir. Örneğin; bir kenti ishal tedavi birimleri ile donatmak yerine, 
kente yeteri kadar ve temiz su verilmesi daha etkili olmaktadır.  

Sağlık hizmetlerinde maliyet yarar analizini yapabileceğimiz net araçlar olmadığı gibi bu 
hesaplamalar yalnızca doğrudan tıbbi bakım hizmetleri ile de sınırlı değildir. Bu 
harcamaların diğer alanlara yapılması ile elde edilecek yararları da içerir ve diğer 
alanlardan elde edilecek yarar, doğrudan tıbbi bakımdan elde edilecek yarardan, daha 
büyük olabilir. Örneğin eğitime, konuta, beslenmeye yapılacak harcamalar doğrudan tıbbi 
bakım harcamalarından daha büyük yararlar sağlayabilmektedir. Aynı şekilde, yürütülecek 
sağlık programları içindeki tıbbi girişim seçeneklerinin maliyet yarar analizleri yapılarak, 
hangisinin uygulanacağına karar verilmesi gerekir.  

Bu özetlemelerin ışığında düşüldüğünde; kaynakların sınırlı, ülke düzeyinde sınırlı, 
birim düzeyinde sınırlı olması kaçınılmaz. Konu ülke düzeyinde ele alındığında; belli ve 
sınırlı bir para / kaynak var. Genelde devletin, özelde ise hükümetlerin temel görevleri 
arasında bulunan sağlık, eğitim, adalet ve güvenlik gibi hizmetler arasında  
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kamu gelirlerinin nasıl dağıtacağı sorusu önem kazanıyor. Sektör ya da birim düzeyinde 
ele alındığında ise, var olan sınırlı kaynakların hangi birimlere ve ne kadar ya da hangi 
hizmetlere ve ne kadar dağıtılacağı sorusu önem kazanmaktadır.  

Sağlık Harcamaları ve Ulusal Ekonomi  
Ulusu oluşturan kişilerin mal ve hizmet üretimlerinin toplamından ya da ulusun yarattığı 

ekonomik değerler toplamından oluşan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), tüketim ve 
yatırım olmak üzere iki şekilde kullanılır. Tüketim ve yatırımlar ise, ya kamu kurum ve 
kuruluşları ya da özel kişi ve kuruluşlar aracılığı ile yapılır. Bu ilişki çok genel olarak şu 
şekilde formüle edilebilir: GSYİH = Tüketim ( kamu + özel ) + Yatırım ( kamu + özel ) . Bu 
formüldeki tüketim bileşeninin büyümesi, yatırım bileşenini küçültür. Yani, o ulusun 
yatırımlarda kullanabileceği kaynakların miktarını azaltır. Aksine, bu formüldeki tüketim 
bileşeninin küçülmesi ise yatırım bileşeninin büyümesine neden olur.  

Diğer ülkelerle olan ilişkiler açısından; genel olarak, dış alımlar ( ithalat ) GSYİH’dan 
gider olarak, dış satımlar ( ihracat ) ise gelir olarak kabul edilir. Sonuçta yukarda verilen 
formül şu şekilde ifade edilir. GSYİH = ( Tüketim + Yatırım ) + ( Dışsatım – Dışalım ). Bu 
formülde dışsatım hacminin büyümesi GSYİH’nın yurt içinde harcanan kısmının 
büyümesine, dışalımların büyümesi ise GSYİH’nın yurt içi harcanan kısmının küçülmesine 
neden olur. Daha kısa bir anlatımla, dış ticarette alımların satışlardan büyük olması ( dış 
ticaret açığı) GSYİH'layı küçültür.  

Sağlık harcamalarının niteliği; yani sağlık harcamalarının tüketim mi ? yoksa yatırım 
mı? olduğu tartışmalıdır. Bir görüşe göre; sağlık harcamaları emeğin üretkenliğini sürdüren 
ya da tekrar sağlayan harcamalardandır. Bu açıdan, bir tür yatırım harcaması olarak kabul 
edilir ve yukarıda verilen formülün yatırım bileşeni içinde değerlendirilir. Bu görüş 
sağlıkçılar ve toplumbilimciler arasında yaygındır. Buna karşılık, konuyu salt ekonomik 
bakışla değerlendiren diğer görüşe göre; sağlık harcamaları bir tür tüketim harcamasıdır 
ve yukarda verilen formülün tüketim bileşeni içinde yer alır. Bu görüşe salt ekonomik görüş 
adı verilir ve ekonomistler ile yöneticiler arasında yaygın taraftar bulur. Bu görüş açısından; 
sağlık harcamaları, GSYİH içindeki yatırım bileşenini küçülten ve baskı altına alan türden 
harcamalardır.  

Salt ekonomik görüş açısından, önemli ve belirleyici olan GSYİH’dan sağlık 
harcamalarına ayrılan payın büyüklüğü ya da hacmidir. Bu miktar sabit kaldığı sürece, 
harcamanın kamu ya da özel sektör kaynaklarından karşılanmış olması önemli değildir. 
Başka bir anlatımla, harcamaların kamu ya da özel kaynaklardan karşılanmış olması, bu 
harcamaların yatırımlar üzerine yapmış olduğu baskıyı değiştirmez. Çünkü; GSYİH’dan 
sağlığa ayrılan pay sabit kalmak koşuluyla, harcamaların kamu kaynaklarından yapılması, 
formüldeki kamu tüketimi hacmini büyütür, buna karşılık özel tüketim harcamaları hacmini 
aynı miktarda küçültür. Tersi durumda, yani sağlık harcamalarının özel kaynaklardan 
yapılması halinde, özel tüketim harcamaları bileşeni büyürken, kamu tüketimi bileşeni 
küçülür; tıpkı tahterevalli örneği. Kısaca, sağlık harcamalarının hangi kaynaktan ( kamu / 
özel ) karşılandığı, ulusal ekonomi açısından sonucu değiştirmez.  

GSYİH’dan sağlık harcamalarına ayrılan pay sabit kalmak koşulu ile,  
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harcamaların, özel ya da kamu kaynaklarından karşılanması seçenekleri arasında 
ulusal ekonomi açısından herhangi bir fark bulunmazken, bu iki yöntem arasında esas 
farklılığı yaratan, olayın insani ya da sosyal yönü olmaktadır. Sağlık harcamalarında, 
ağırlığın özel kaynaklara kaydırılması, yani cepten ödemeler ya da özel sigortacılığa 
dayandırılması; parası olanların hizmetlerden yararlanması olmayanların ise 
yararlanamaması sonucunu doğurur. Diğer bir anlatımla, sağlık hizmetlerinden yararlanma 
açısından, toplum kesimleri arasında eşitsizlik ortaya çıkar. Bu eşitsizlik, ulusal gelirin 
bölüşümündeki bozukluğa koşut olarak derinleşir. Daha da kötüsü, sağlık hizmetlerinin 
bizzat kendisi, ulusal gelir dağılımımdaki bozukluğu körükleyici bir işlev üstlenir.  

Sosyokültürel katmanlaşmanın belirgin ve gelir dağılımının dengesiz olduğu 
toplumlarda alt gelir ve kültür grupları daha fazla hastalanma riski ile karşı karşıyadır. Bu 
nedenle de, bu kesimlerdeki insanların sağlık hizmeti talep ve tüketimlerinin daha fazla 
olacağı kabul edilir. Buna karşılık, günlük yaşamda, parasal kısıtlılıklarına bağlı olarak 
hizmet tüketimleri baskı altına alınmış olup, sağlık hizmetlerinden talep ve yararlanma 
düzeyleri düşüktür. Dolayısıyla, sağlık hizmetlerinin finansmanında özel kaynaklara 
yönelinmesi alt gelir gruplarında gerçek ihtiyaç ile talep ve yararlanma düzeyleri arasındaki 
farkı büyütür; yani sağlık hizmetlerinden yararlanma oranları azalır. Konuyu etik bir sorun 
haline getiren ilişki de burada yatar. Başka bir anlatımla, bazı insanların, salt ekonomik 
kısıtlılıkları nedeni ile, ihtiyaç duydukları sağlık hizmetinden yoksun kalması günümüz etik 
değerleri açısından doğru değildir. Kaldı ki; ekonomi bilimi açısından da; sağlık bakım 
hizmetlerinden yoksunluğun hem bu hizmetlerden yoksun olan kesimlerin kendi gelirlerinin 
azalmasına, hem de ulusal ekonomiye olan katkı paylarının azalmasına yol açtığı 
bilinmektedir.  
Özel finansman yöntemlerinin seçilmesi ile, ortaya çıkan bu eşitsizlik, hizmet üretiminin 
kamu ya da özel kuruluşlar eliyle yapılması durumlarında da değişmez. Olayın temelinde 
yatan, gelir dağılımındaki eşitsizlik ve kişilerin sağlık harcamalarını doğrudan ceplerinden 
ya da özel sigorta aracılığı ile ödemekte olmalarıdır. Bu yöntemlerle ödeme yapan kişi için, 
hizmeti ister kamudan isterse özelden alsın, sonuç değişmez ve hizmetlerden parası - özel 
sigortası olanlar yararlanır. Buna karşılık, sosyal devlet ve onun araçları olan, kamu eliyle 
sağlık ve eğitim gibi hizmetlerin sunulması, ya da bu tür temel hizmetlerin ulusal gelirin 
yeniden dağıtımı aracı olarak kullanılması anlayışı, bu kısır döngüyü kırma ve toplum 
katmanları arasındaki eşitsizliği giderme düşüncesinden kaynaklanan uygulamalardır.  

Buraya kadar, finansman ve hizmet üretiminde seçilen yolun ( kamu / özel ), uluslararası 
ilişkilerden soyutlanmış bir GSYİH’ya olan etkileri ve ilişkileri gözden geçirilmiştir. Oysa 
olayın bir de uluslararası ilişki boyutu ve bu ilişkiler içindeki seyri vardır. Sağlık harcama 
kalemleri göz önüne alındığında, personel ve fizik yapı giderleri ( bu kalemlerde dışalım 
yok ya da çok azdır ), büyük çoğunlukla, ekonominin genel dolaşımı içinde el değiştiren ve 
yurtiçinde kalan harcamalardır. Buna karşılık tıbbi araç gereç ve ilaç harcamaları, bu tür 
sanayinin gelişmiş olduğu ülkelerde yurtiçinde kalırken, Türkiye gibi, bu sanayinin 
gelişmemiş olduğu ülkelerde tamamen ya da büyük çoğunlukla dışalım ile karşılanan 
dolayısı ile de yurtdışına çıkan harcamalardır.  

Sağlık hizmetlerinin, finansmanı ve üretiminin özel sektör ağırlıklı yapılanması sağlık 
harcamaları hacminde "tümoral" bir büyüme ( yarara, sağlık düzeyine  
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yansımayan bir büyüme) getirir. Bu büyüme, özellikle ilaç ve tıbbî araç gereç 
kalemlerinden ileri gelir. Sağlık sanayinin bulunduğu, geliştiği ülkelerde, sağlık sanayi diğer 
sanayi alanlarına göre ve onların aleyhine bir avantaj yakalayarak ulusal gelirden daha 
büyük bir pay alır, hızla gelişir ve yurtdışı satım yapabilecek düzeye ulaşır. Bu düzeye 
ulaşan sağlık sanayi yurtdışından elde ettiği büyük karlar nedeniyle, yurtiçinde daha kabul 
edilebilir fiyatlarla mal ve hizmet pazarlaya başlar. Böylece gerek karlılık açısından ( kar 
marjı ) ve gerekse ulusal gelirden aldığı pay açısından diğer sanayi ve hizmet alanları ile 
bir dengeye oturur. Gelişmiş ülkelerde bu süreç yıllar önce tamamlanmış ve sağlık 
sanayinde uluslararası tekel boyutuna ulaşan firmalar oluşmuştur. Buna karşılık, 
gelişmekte olan ülkelerdeki sağlık sektörünün, bu tekellerle rekabeti ve onların alanlarına 
girerek kendilerine bir yer edinmeleri adeta olanaksız hale gelmiştir.  

Sağlık sanayinin gelişmediği ülkelerde ilaç ve teknoloji harcamaları tamamen yurtdışına 
çıkan paradır. Sağlık harcamalarındaki her büyüme bu çıkışın miktarının büyümesi 
anlamına gelir. Sağlık harcamalarında tümöral büyümeye neden olacak her türlü uygulama 
yurtdışına kaçan parayı büyütmekten başka bir işe yaramaz. Diğer bir anlatımla, sağlık 
hizmetlerinde özel finansman yollarının ve hizmet sunumunda ise özel sektörün seçilmesi 
sonucunda oluşan, sağlık harcamalarındaki hacim büyüklüğü yalnızca GSYİH’nın 
yatırımlar bileşenini küçültmekle kalmaz; doğrudan doğruya GSYİH’nın kendisini de 
küçültür. Sonuçta ne ulusal ekonomiye, ulusal yatırımlara ne de özel sektöre bir yarar 
sağlamadığı gibi, toplumun sağlık düzeyine de bir yarar getirmez.  

Günümüz Sağlık Harcamalarının Genel Ekonomi İçindeki Durumu  
Konu bu başlık altında tartışılırken; ilk akla gelen sorular şöyle sıralanabilir : GSYİH’nın 

sektörler arası dağıtımında bu sektörlerin sıralamasını ve bunlara ayrılacak kaynağın 
miktarını belirlemenin ölçekleri neler olacaktır? Yani GSYİH’nın ne kadarı sağlık 
hizmetlerine ayrılacaktır ? Sorusu önem kazanmaktadır.  
Bu sorulara yanıt ararken üzerinde durulması gereken birinci tespit; " Sağlık 
harcamalarının hacmi hızla artıyor" olmasıdır. Günümüz dünyasında sağlık 
harcamalarının hacmi çok hızlı büyümekte ve ulusal ekonomiyi baskılamaktadır. Çünkü; 
1) Özellikle gelişmekte olan ülkelerde nüfus hızla artmaktadır. Türkiye örneğinde, nüfus 
1900’lerin başında 13 milyon iken 65 milyona çıkmıştır. 2) İşsizlik yaygınlaşmakta olup, 
çalışabilir nüfusun önemli oranlarına ulaşmıştır. Türkiye'de % 40’lara varan işsizlik 
oranlarından söz edilmektedir. Hekimler arasında bile, mutlak işsizlikten söz edilmese de, 
gizli işsizlik ciddi bir sorundur. 3) İnsan ömrü uzamakta ve dolayısı ile kişinin ömrü boyunca 
aldığı sağlık hizmeti miktarı artmaktadır. Türkiye örneğinde; 1900’lerin başında 40 - 50 yaş 
arası olan beklenen ömür 68; gelişmiş ülkelerde ise 78‘e çıkmıştır. Yılda bir kez sağlık 
hizmeti alındığı varsayıldığında 1900’lerin başında 50 olan kişi başına sağlık hizmeti 
sunumu, günümüz Türkiye’sinde 68’e; gelişmiş ülkelerde 78’e çıkmıştır. 4) Birim yılda, 
sağlık hizmet ve mallarının kişi başına kullanımı artmaktadır. 1900’lü yılların başında yıllık 
kişi başına hekime başvuru sayısı bir iken bu sayı günümüzde 8 ile 13 arasında 
değişmektedir. 5) Bireylerin ve toplumun hizmetlerden beklentileri ve kalite anlayışı 
değişmiştir. 6)Bilim ve teknolojideki hızlı gelişme, bir yandan hizmetlerin içeriğini 
zenginleştirmekte öte yandan da sağlık mal ve hizmetlerinin maliyet ve fiyatlarını da hızla 
yükseltmektedir. 7) Enflasyonist gidiş ve baskı sağlık mal ve hizmetlerine de  
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yansımakta ve fiyatlar hızla yükselmektedir.  
Sayılan bu ve benzeri faktörlere bağlı olarak, sağlık harcamalarındaki hızlı artış tüm 

ülkelerin yatırımlarını, kalkınmasını, diğer hizmet ve sektörlere ayırdıkları para miktarını 
baskılayacak boyutlara ulaşmıştır. Bu nedenle de, tüm dünyada, ulusal ekonominin en 
önemli konularından birisi, sağlık harcamalarındaki bu artışı frenlemektir. Bu noktada akla 
gelen sorular şöyle olabilir: Bu artışa bir sınırlama getirilmesi gerekli mi ? Bu sınırlama 
nasıl yapılacak ?  

İkinci tespit ise; "sağlık harcamalarında kamu payının artıyor" olmasıdır. Sağlık 
harcamaları artmakla kalmamakta, her geçen gün kamu kaynaklarından karşılanma oranı 
da artmaktadır. Örneğin; sağlık harcamaları içinde kamu payı en düşük ülkelerden biri olan 
ABD’de, 1965 yılında, sağlık harcamalarının % 26’sı kamu kaynaklarından karşılanırken 
1991’de bu oran % 43’e ulaşmıştır. Günümüzün tüm gelişmiş ülkelerinde sağlık 
harcamalarının büyük kısmı kamu kaynaklarından karşılanmaktadır. Bu durum bir yandan 
artışı sınırlama gerekliliğini daha da zorunlu hale getirirken öte yandan da eşitlikçi dağılıma 
daha da özen gösterilmesi zorunluluğunu getirmektedir. Bu durumda; artışa devam edilsin 
mi? Kaynak toplamada kişiler arası paylaşım nasıl olsun? Kaynaklar nasıl verimli 
kullanılsın? Soruları ön plana çıkmaktadır.  

Sağlık hizmetlerinde kullanmak üzere, para toplama yöntemi (finansman yöntemi) 
sağlık hizmetlerine harcanan paranın hacmini etkiler; ancak sağlık harcamalarının hacmini 
esas olarak belirleyen para toplama yönteminden daha çok, bu parayı harcama biçimidir. 
Diğer bir anlatımla, sağlık ekonomisinin birinci konusu para toplamak iken; ikinci konusu 
bu parayı en ekonomik bir biçimde kullanarak, halktan toplanan paraları en uygun, en 
ekonomik, en verimli ve en yararlı bir biçimde yine halka döndürmektir.  

Sağlık hizmetlerinde, hastalık, sakatlık ve ölümleri önleyici-koruyucu hizmetlere 
yönelinmesi harcamaların hacmini küçültmenin en önemli ve kestirme yoludur. Gerek 
doğrudan sağlık hizmeti kapsamında değerlendirilen; aşılama, erken tanı ve uygun tedavi 
vb hizmetler gerekse dolaylı sağlık hizmetleri kapsamında değerlendirilen; atıkların 
zararsızlaştırılması, hava, toprak ve su kirliliğinin önlenmesi topluma yeteri kadar ve temiz 
su, gıda, sağlıklı konut sağlanması çalışmaları vb. hizmetler kolay ve ucuz (ekonomik) 
hizmetler olması yanında etkili (cost effectif) ve yararlı (cost benefit) hizmetlerdir. Bu 
nedenle de, bu hizmetleri önceleyen toplumlarda sağlık harcamalarının hacmindeki hızlı 
artış kontrol altına alınır. Yapılan harcamalar doğrudan toplumun sağlık düzeyine 
yansıyarak, sağlık düzeyi yükselir ve gelecekteki sağlık harcamaları da baskı altına alınmış 
olur. Bu tür harcamalar günü kurtardığı gibi geleceği de kurtarır. Buna karşılık tedavi edici 
hizmetleri önceleyen toplumlarda sağlık harcamalarının hacmi hızla büyür ve bu büyüme 
her geçen gün artar. Bu tür harcama, toplumun sağlık düzeyini yükseltmediğinden, sağlık 
harcamaları açısından bir kısır döngü oluşur ve harcamalar kontrol altından çıkar.  

Sağlık Hizmeti Kaynaklarının Verimli Kullanılması Yöntemleri  
Çalışmamızın bu noktasına kadar sağlık hizmetlerine ayrılan payın ulusal ekonomi 

açısından ne anlama geldiğini aktarmaya çalıştık. Bir başka deyiş ile sağlık alanına ayrılan 
payın "makro" düzeydeki yerini sorgulamaya çalıştık. Bundan sonra  

6  



karşımıza çıkan nokta ise "mikro" düzey olarak adlandırdığımız aşama; yani sağlığa 
ayrılmış payın kendi içinde nasıl dağıtılacağı ? sorunsalıdır.  

Sağlık hizmeti uygulamalarında genelde dört temel hedef vardır. Bunlar;  
1) Topluma mümkün olan en iyi hizmeti sağlamak,  

 
2) Herkese eşit hizmet sağlamak, (Sağlık hizmetlerinde kişiler arasındaki eşitliği bozan 

en önemli unsur ücret özellikle de doğrudan cepten ödenen ücrettir. Bu bağlamda 
"Egaliten" eşitlikçi anlayış dünya görüşünün bireyin özelliklerine bakılmaksızın yalın eşitlik 
ilkesini savunduğunu ve diğer yandan ise "Libertarien" dünya görüşünün bireylerin 
toplumsal ve ekonomik özelliklerine öncelik verilerek sağlanan eşitlik anlayışını 
savunduğunu belirtelim)  

3)Hekim ve birim seçiminde serbestlik,  
4) Sağlık harcamalarındaki artışı engellemektir.  
Mikro düzlemde ya da işletme düzeyinde sağlık harcamalarının verimliliğini sağlamak 

yönünde iki ekonomik olgunun konumuz yönünden iyi analiz edilmesi gerekmektedir. 
Bunlar "maliyet etki" ve "maliyet yarar" kavramlarıdır.  

Maliyet Etkililik (cost effective, productivity): Hizmetlerde seçenekleri kullanarak 
maliyeti en aza indirme (minimizasyon) buna karşılık ürünü en üst düzeye çıkarma 
(maksimizasyon) amacıdır. Her tür üretimde olduğu gibi, sağlık hizmetlerinde de maliyet 
para ile ölçülür. Ürün ya da sonuç ise; hastalığın, sakatlığın, ölümün oranı / miktarı, 
iyileşmesi, yaşam kalitesinin yükselmesi ve azalması ölçüleri ile ölçülür.  

Örneğin; doğuştan kalça çıkığı sorununa müdahale etmede üç seçenek vardır; a) bebek 
doğduktan hemen sonra müdahale, b) bebeğin yürümeye başladığı dönemde (bir, bir 
buçuk yaş) müdahale, c) bebek iki yaşını geçtikten sonra müdahale. Bu üç seçenekten, 
birinciden üçüncüye doğru geçtikçe müdahale zorlaşır, maliyet artar buna karşılık etkililik 
azalır. Bu tıbbi işlem örneğinde, en ucuz, en etkili ve kolay olan müdahale seçeneği bebek 
doğduktan hemen sonra yapılacak olan müdahaledir. Bu örnek, zamana yayılmış 
müdahale seçenekleri için açık ve tüm hastalıklar için geçerli bir örnektir. Tüm 
hastalıklarda, erken tanı ve uygun tedavi uygulaması hizmet maliyetini küçültür, buna 
karşılık etkililiği, sonucu, ürünü büyütür.  

Baþka bir örnek de aşıyla korunulabilir hastalıklar alanından verilebilir. Aşıyla 
korunulabilen hastalıklarda iki seçenek vardır; a) Kişiyi zamanında aşılayarak hastalık 
oluşmasını önlemek, b) kişi hastalandıktan sonra tedavi etmek. Bu tür hastalıkların aşı ile 
önlenmesi hem kolay, ucuz hem de sonuçları daha etkilidir. Kişide hastalık hiç oluşmadığı 
için, hastalığa bağlı sakatlık ya da kalıcı sonuç söz konusu değildir. Oysa ikinci seçenekte, 
yani kişi hastalandıktan sonra tedavi seçeneğinde, tedavinin zor ve pahalı olması yanında, 
tedaviye karşın hastaların bazılarında sakatlık ve kalıcı belirtiler hatta ölüm ortaya çıkar. 
Örneğin; difteri aşısı uygulaması çok kolay ve ucuz olan bir seçenektir. Buna karşılık 
difteriye bağlı koroner kalp hastalıkları geliştikten sonra yapılması gereken by pass 
ameliyatı işlemi hem zor hem pahalı hem de hayat kalitesine yansıması daha düşük 
(etkililiği daha düşük) bir işlemdir.  
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Maliyet ve etkililik konusunda, eş zamanlı örnek olarak, aynı hastalığın daha ekonomik 
hastane ve daha ekonomik ilaçlarla veya tam tersine pahalı hastane ve pahalı ilaçlarla 
tedavisi seçenekleri ele alınabilir. İkisinde de aynı sonuçlara ulaşılması halinde ucuz olanın 
yeğlenmesi gerektiği tartışma götürmez.  

Maliyet Fayda (cost benefit, cost utility): Amaca en yüksek düzeyde ulaşmayı ölçü 
olarak ele alan bir değerlendirmedir. Burada amaç maliyeti minimize etmekten daha çok, 
toplumun/kişinin sağlık düzeyini, yaşam kalitesini yükseltmek ve yararı maksimize 
etmektir. Uygulama/harcama seçenekleri arasında maliyet kıyaslaması yapmak yerine, 
uygulamanın kişinin/toplumun sağlık düzey ve kalitesine ne oranda etki ettiği, yansıdığı 
önemlidir. Bu değerlendirmede, maliyetler para birimi ile ölçülürken yararın ölçümünde 
kullanılacak net birim ve ölçülerin olmaması olayın anlaşıla bilirliğini zorlaştırır. Yarar 
ölçüleri olarak, yaşam kalitesi, toplumsal boyuttaki iyileşmeler, toplum mutluluğu, doyumu 
gibi ölçekler kullanılır.  

Konuyu daha somut örneklerle ve araştırma sonuçları ile ayrıntılandırmak gerekir ise; 
aşağıda sıralanan türden soruların tartışılması ve yanıtlanması gerekiyor.  

1) Hastaları hastanede tutma süresine ne denli özen gösteriliyor? Hastalar uygun 
birimlere yatırılıyor mu?  

Yapılan araştırma sonuçlarına göre; hastalar hastanelerde, olması gerekenden, daha 
uzun süre tutuluyor. Acil servis odalarında yatan hastaların %50’sinde acil bakıma ve 
yatırmaya gerek olmadığı tespit ediliyor. Yoğun bakım servislerinde yatan hastaların bir 
çoğunun burada yatmasının gereksiz olduğu tespit ediliyor. Bir hastanede hekimler 
uyarıldıktan sonra yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların sayısında %10’luk bir azalma 
olduğu tespit edilmiş. Bir araştırmada birth cihazına bağlı ve sofistike bakım verilen 
hastaların % 25’inin böyle bir bakıma gereksinimi olmadığı görülmüş.  

2) Başta antibiyotikler olmak üzere ilaçların seçim ve yazımına ne denli özen 
gösteriliyor?  

Hastane tedavilerinde antibiyotiklerin %50-65’inin endikasyonu olmadan kullanıldığı 
saptanmış. Poliklinik ve acillerdeki ayakta tedavilerde antibiyotik enjeksiyonlarının %25-
40’ının gereksiz olduğu tespit ediliyor.  

3) Laboratuvar testlerinin seçin ve kullanımına ne denli özen gösteriliyor?  
FDA’nin bir raporunda direkt akciğer grafilerinin 1/3’inin gereksiz olduğu rapor edilmiştir.  
Örneklerde görüldüğü gibi tıbbi uygulamalarda tutulan yol kimi zaman ekonomik 

kayıplarla sonuçlanmaktadır. Ortaya çıkan bu ekonomik kayıpların, bir başka tıbbi 
müdahalenin gerçekleştirilememesi anlamına geleceği açıktır. Uygulamadaki böyle bir 
kaybın, bir başka tıbbi müdahalenin hiç uygulanamaması sonucuna götürerek yeni bir 
kayba yol açacağı da gözden kaçırılmaması gerekir. Bu nedenle de, konu yalnızca 
ekonomik kayıp ile açıklanamaz; aynı zamanda, ortada tercihlerimizin yol açtığı etik 
sonuçlar da vardır. İstenmeden de olsa, bu sonuçların etik değerlerimizle 
bağdaşamayacağı açıktır.  

Vurgulamaya çalıştığımız gibi, toplumun kaynakları sınırlıdır, sağlığa ayrılan kaynaklar 
da sınırlıdır. Bu nedenle sağlık birimlerinin kendi içinde de bir öncelikler sıralaması 
yapması zorunludur. Hastalar bazında bir öncelikler sıralaması yapılması girişimler 
bazında bir öncelikler sıralaması yapılması gerekir. Bu bağlamda tıp etiği  
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açısından konumuzla ilgili en önemli ilke "adalet ilkesidir”.  
Sağlık alanında adalet; kaynakların (para, insan gücü, araç gereç ) insanlar arasında 

hakkaniyetle dağıtılması anlamına gelir. Bu ilke çerçevesinde tıbbi kaynakların bireyler 
arasında toplum kesimleri arasında nasıl eşitçe paylaşılacağının yanıtını arar. Başka bir 
söylem ile, sınırlı olan tıbbi kaynaklar bireyler arasında nasıl dağıtılsın ki; eşit ve adaletli 
olsun? Örneğin;  

1) Aynı anda başvuran ve canlandırma gerektiren iki hastanın hangisinden önce 
başlanacak ? Acil serviste üç doktor var ve üç tane canlandırma gerektiren hasta gelir ise 
sorun yok. Tek doktor olduğu zaman bunlara müdahale sırası ne olacaktır ?  

Hasta yığılımı söz konusu olduğunda, örneğin bir afette, triaj yapmak zorunluluğu vardır. 
Hekimin bilgi ve becerilerinden ve kurumun araç gerecinden yani kaynaklardan 
yararlanmak üzere başvuran hasta ya da yaralıların bir sıraya konması yani onlar arasında 
paylaştırılması gerekir. Bu paylaştırma hangi ölçütlere göre yapılacaktır?  

Acilde on hasta yatağınız var. Başvuran hasta sayısı 25, Yatırmak üzere bunlardan 
hangileri seçilecek?  

2) Yoğun bakım yataklarından hangi hastalar hangi oranda yararlanacak? Hastane 
kapısına gelen ve gereksinimi olan bir hasta parasal nedenlerle geri çevrilecek mi? Üç 
tane Birth aygıtınız var. Bu aygıta bağlanması gereken hasta sayısı beş. Bunlardan hangi 
üçünü ve nasıl seçeceksiniz?  

3) Dializ ünitelerinden hangi hastalar hangi sıra ile yararlanacak . Üç üniteniz var ve beş 
hasta geldi bunlar nasıl sıraya konulacak?  

4) Organ aktarımlarında sıra nasıl verilecek. Sıra belirlemede ölçütler neler olacak? Yaş 
mı? Para mı? Klinik ağırlık mı? Prognoz mu? Kliniğe on dakika önce gelmiş olmak mı?  

Olaya girişimler bazında bakıldığında, bir yanda; transplantasyon, dializ bekleyen kronik 
hastalar var; tedavi bekleyen kanser hastaları var; estetik ameliyat bekleyen kişiler var. 
Öte yanda İshalden, pnomoniden, beslenme yetersizliğinden ölen bebekleriniz var. Eldeki 
sınırlı kaynakları bunlar arasında nasıl paylaştırılacak? Hangisine ne kadar ve ne öncelikte 
kaynak ayrılacak? Kaynak bulunamadığı nedeniyle kitlelere hepatit aşısını rutin olarak 
uygulayamıyor iken birtakım sofistike hizmetler veriliyor ise tartışmak gerekir ve tartışılıyor 
da.  

Hastaları destekleyebilecek bilimsel ve teknik olanakları sonuna kadar kullanacak mı? 
Geriye dönüşü olmayan ve büyük harcamalara neden olan hastalara tedavi uygulanacak 
mı? Kaynaklar sınırsız olsa, bu sorunun yanıt şüphesiz ki evettir. Ancak, kaynakların 
sınırlılığı göz önüne alındığında tartışılıyor ve tartışılması da gerekir.  

Sonuç  
Bir ülkedeki tüm kişi, toplum kesimleri ve bölgelere eşit sağlık hizmeti sunulması; yani 

kaynakların adaletli dağıtımı etik değerlerimiz yönünden sorgulanması gereken bir 
konudur. Bu sorgulama bizi, ulusal gelirden, sağlık hizmetlerine kaynak ayrılırken adaletli 
bir toplama ve dağıtmada topluma en uygun olan yöntemin ne olduğu ya da ülkede hangi 
yöntemin seçilmesi gerektiği tartışmasına götürür.  
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Aynı şekilde, sağlığa ayrılan payın, kendi içinde, hizmet türleri arasında (koruyucu 
iyileştirici) birimler arasında, girişimler arasında ve kişiler arasında nasıl paylaştıracağının 
da yine adalet ilkesi açısından sorgulanması gerekir gerekir. Bu sorgulama ise bizi 
kaynakların verimli kullanma yol ve yöntemlerini tartışmaya götürür.  

Sağlık hizmetlerine ayrılacak kaynakların belirlenmesinde ve bu kaynakların kullanım 
biçimlerinde etik kaygıların ön plana çıkmış olması olumludur. Ancak, bunun ekonomik 
kaygıları göz ardı edecek bir kerteye de ulaşmaması gerekir.  
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