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1. Giriş ve Kavramlar 
Ekonomi; insanların üretme ve ürettik-

lerini bölüşme biçim ve eylemlerinden doğan 
ilişkiler bütünü ve bunu inceleyen bilim dalı 
olarak tanımlanır. Ayrıca, israftan ve aşırı 
harcamadan kaçınma anlamında da kullanılır. 
Ekonomik terimi ise; ekonomi ile ilgili, he-
saplı az masraflı anlamlarında kullanılmak-
tadır. 

Ekonomide amaç; kaynakların yararsız ya 
da yaran düşük işlerle israf edilmesi yerine, 
yarar sağlayan veya yaran daha yüksek işlere 
ve gerektiği kadar (optimal) kaynak ayırmak-
tır. 

Bu tanımlardan anlaşılacağı üzere, eko-
nomide en az / en çok / en yüksek kaynak 
ayırma kavranılan yoktur. Her iş alanına, ge-
rektiği kadar kaynak ayırmak esastır. Bir ala-
na, gerektiğinden az kaynak ayırmak, o alan-
daki işlerin, hizmetlerin yeterince ve gereğin-
ce yerine getirilememesine neden olur. Gere-
ğinden fazla kaynak ayrılması ise israfa,  

dolayısı ile de diğer hizmet alanlarının 
kaynaklarının daralmasına ve gereğince 
yerine getirilememesine neden olur. Çünkü, 
tüm yaşam alanlarının kaynağı tek, ortak ve 
sınırlıdır. Ulusal düzeyde ve genel olarak, bu 
kaynak, gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) ya 
da ulusal gelir olarak adlandırılır. 

Sağlık hizmetleri yönetiminde amaç; nicel 
ve nitel olarak, sağlık hizmetlerinin düzeyini 
yükseltmektir. Bu nedenle de, sağlık yöneti-
cileri, ulusal kaynaklardan olabildiğince yük-
sek bir pay almayı hedeflerler. Buna karşılık 
genelde ekonominin özelde ise sağlık eko-
nomisinin amacı; yalnızca sağlık hizmetle-
rinin düzeyini yükseltmek değil, toplumun 
tüm yaşam alanlarındaki refahını ve bu arada 
da toplumun sağlık düzeyini yükseltmektir. 
Bundan ötürü, ulusal ekonomi açısından, her 
ne pahaya (paraya) mal olursa olsun sağlık 
hizmetlerinin düzeyini yükseltmek gibi bir 
amaç yoktur. Ekonomik kaynakların sınırlı-
lığı nedeniyle, tüm diğer hizmetlerin kaynak-
larını daraltan dolayısı ile de aksatan, yatı-
rımları baskı altına alan bir sağlık harcaması 
hacmi doğru değildir. Kaldı ki, sağlık hizmet 
ve harcamalarındaki her artış ya da sağlık 
harcamalarının hacmini büyüten her uygu-
lama, toplumun sağlık düzeyinde iyileşme ya 
da bu harcamaların verimli kullanıldığı 
anlamına da gelmez. Bu nedenle, sağlık 
hizmetlerine ayrılan paranın miktarı kadar, 
harcanan bu paranın toplumun sağlık düze-
yine yansıyıp yansımadığı ya da ne kadar 
yansıdığı da önemlidir ve hatta ayrılan para-
nın miktardan çok daha önemlidir. 

Ulusal ekonomi, tüm ulusal iş ve işlemleri 
göz önünde bulundurarak ve bunları birlikte 
irdeleyerek, hizmet alanlarına optimal kay-
nak ayırmayı hedefler. Sağlık ekonomisinin 
amacı ise; ulusal ekonomiyi gözeterek, sağlık 
hizmetlerini finanse etmek üzere, ulusal 
gelirden gerekli, yeterli bir pay ayrılmasını 
sağlamak ve daha sonrada ayrılan bu miktar 
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en faydalı ve verimli bir biçimde harcayarak 
toplumun sağlık düzeyini yükseltmektir. 

Bu temel bilgiler ışığında bakıldığında, sağlık 
ekonomisinin iki temel işlevi vardır: 1) Sağlık 
hizmetlerinde harcanmak üzere, ulusal gelirden 
yeterli bir pay ayrılabilmesini sağlayacak, ulusal 
yapıya uygun, para toplama yöntemlerini 
belirlemek, 2) toplanan bu paranın en verimli ve 
yararlı bir biçimde kullanılarak, toplumun sağlık 
düzeyine yansımasını sağlamaktır. 

2. Sağlık Hizmetlerinde 
Finansman Yöntemleri 

2.1. Sağlık Hizmetlerinde Ücret / Para 

İnsanlığın, mal ve hizmet üretiminin de 
yaşanmış olduğu uzmanlaşma ve iş bölüşümü süreci 
insanlar arasında hizmet ve mal değişimi ortamını 
yaratmıştır. İnsanlar arasındaki mal ve hizmet 
değişimi ise, günümüzdeki söylemi ile, alışveriş ya 
da ticaretle yapılmaktadır. Geçmişte mal ve hizmet 
takası şeklinde yapılan alışveriş, günümüzde 
tamamen para ile yapılır hale gelmiş, hatta onu da 
aşarak fiilen paranın kullanılmadığı, onun yerine kıy-
metli evrak ve bilgisayar kayıtlarının (siber para) 
kullanıldığı biçime dönüşmüştür. 

Uzmanlaşma ve işbölümü alanlarından birisi 
de sağlık hizmetleri alanıdır. Tüm ekonomik 
eylemlerde olduğu gibi, sağlık alanında çalışanların 
da yaşamlarını sürdürebilmesi ve hizmet üretmeye 
devam edebilmeleri için ürettiklerinin karşılığını 
para olarak alması gerekir. Diğer bir anlatımla, 
sağlık alanındaki her tür üretimin karşılığının, para 
olarak, tekrar üretenlere dönmesi bir zorunluluktur. 
Bu  gerçek ve saptamadan hareketle, Türkiye'de     
çok sık kullanılan, "ücretsiz / bedava sağlık     
hizmeti" tanım ve söylemi yanlıştır. Parasız ya   da en 
yaygın kullanılan biçimiyle ücretsiz sağlık hizmeti 
olamaz. 

Günlük yaşamda, "ücretsiz ya da parasız sağlık 
hizmeti" kavramı, özellikle vergilere ya da 

 kamu sigortacılığına dayalı para toplama; 
yani kamu kuruluşları aracılığı ile dolaylı para 
toplama yöntemleri için kullanılmaktadır. 
Ancak, "ücretsiz sağlık hizmeti" kavramının, 
bu anlamda da kullanılması yanlıştır. Çünkü, 
devletin ya da hükümetlerin ceplerinde hiç 
bitmeyen bir parası ya da para kaynağı yoktur 
ki, sağlık hizmeti üretenlerin emeklerinin ya 
da mallarının karşılığını buradan ödesinler. 
Halka ya da kişilere para ödetmeksizin sağlık 
hizmeti olanağı sağlasınlar. Hükümetler ya da 
devlet bu parayı yine halktan üstelik te peşin 
toplar. Halktan topladıkları paralarla, onlara 
sağlık ya da başka birtakım hizmetler sunarlar. 
Para hangi yöntemlerle toplanırsa toplansın 
kaynağı halktır. Dolayısı ile de, kişilere / top-
luma sağlık hizmeti sunabilmenin vazgeçil-
mez koşullarından birisi de bu hizmeti finanse 
etmek üzere halktan para toplamaktır. Özet ve 
sonuç olarak, ücretsiz, parasız sağlık hizmeti 
olamayacağı gibi, bu para hangi yöntemle 
toplanırsa toplansın, sağlık hizmetlerine 
harcanan paranın kaynağı yine kişiler ve halk-
tır. Bu durum tartışma götürmeyen ve tüm 
çevrelerce kabul edilen bir gerçekliktir. 

Buna karşılık, sağlık hizmetlerinde har-
camak üzere toplanacak paranın, kişiler ve 
halktan alınmasında / toplanmasında izlene-
cek yol / yöntem ve bu paranın miktarı, bu 
miktarın kişiler arasındaki paylaşımı ile topla-
nan bu paranın kullanılma / harcanma biçimi 
her zaman tartışma konusu olmuş ve olmaya 
da devam edecektir. Burada önemli olan; Tür-
kiye'de sıkça yapıldığı gibi, "ücretsiz / parasız 
sağlık hizmeti" söylem ve yanlışına düşmeksi-
zin, halktan para toplamanın ve bu parayı hiz-
met / mal olarak tekrar halka döndürmenin 
yöntem ve biçimlerini belirlemek ya da tartış-
mak olmalıdır. Gerek para toplamada ve ge-
rekse bu parayı hizmet ya da mal olarak tek-
rar topluma döndürmede, yöntem seçimi ya 
da tartışmasının özünü ise, o topluma en uy-
gun olan yöntemi bulma arayışı olmalıdır. 



2.2. Sağlık Hizmetlerinde Kullanmak 
Üzere, Para Toplama Yöntemleri 

En genelde ve tüm hizmet alanlarında, 
bu arada da sağlık hizmetlerinde kullanılmak 
üzere, kişilerden / halktan para toplamanın 
iki yöntemi vardır: 1) Doğrudan para toplama 
yöntemi; bu yöntemde, hizmet veya mal üre-
tenlerle tüketenler arasında doğrudan para 
alışverişi söz konusudur. Hizmet ya da malı 
alan, bu mal ya da hizmetin karşılığını, alışve-
riş sırasında ve para olarak, hizmet ya da malı 
üretene öder. Bu yönteme, genel olarak, 
hizmet başı ödeme adı da verilir. 2) Dolaylı 
para toplama yöntemi; bu yöntemde, hizmet 
ya da mal üretenlerle tüketenler (kişi / halk / 
toplum) arasında ve hizmet sunumu sırasında 
doğrudan para alışverişi söz konusu değildir. 
Üretici ile tüketici arasındaki para alışverişi 
üçüncü bir kurum tarafından yapılır. Para, bir 
aracı kuruluş tarafından vergi, prim benzeri 
adlarla kişilerden peşin olarak toplanır, daha 
sonra onların aldığı mal ya da hizmetin karşı-
lığı bu kuruluş tarafından üreticiye ödenir. 
Maliye tarafından toplanan vergiler, kamu ya 
da özel sigorta kuruluşlarınca toplanan prim-
ler bu tür para toplama ve ödemenin en çok 
bilinen örnekleridir. 

Sağlık hizmetlerinin finansmanında, bu 
genel sınıflandırmanın ötesinde ve daha ay-
rıntılı bir sınıflandırma vermek gerekirse; dün-
yada bilinen, uygulanan beş farklı yöntem 
vardır. 

Vergi Kaynaklı Finansman: Bu yön-
temde, kişilerden / halktan para vergiler yo-
luyla ve maliye örgütleri aracılığı ile toplanır. 
Bunun biçimi; yalnızca genel vergilere dayalı 
ve genel bütçe içinde biriktirme şeklinde ola-
bileceği gibi, hizmete özel vergiler şeklinde 
(tahsis edilmiş) ve genel bütçe dışında özel 
bir fonda da biriktirme şeklinde (Türkiye'deki 
Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Vergisi örne-
ğinde olduğu gibi) bazen de her ikisi birlikte 
olabilir. Toplanan bu paralardan oluşan, genel 

veya tahsisli bütçeden hükümetlerin programı 
ve tercihi doğrultusunda sağlık için ayıracak-
ları bir pay ile, sağlık hizmetleri finanse edilir. 
Başka bir anlatımla, kişilerin / halkın sağlık gi-
derleri bu kaynaklardan karşılanır. 

Toplumun bazı kesimlerinde, sağlık 
hizmetlerinin vergilerle finanse edilmesinin, 
kişiler arasında yük ve sorumluluğu paylaşma 
açısından, eşitlik ve hakkaniyete uygunluk 
sağladığı kanısı vardır. Oysa, sağlık hizmetle-
rinin bu yöntemle finansmanında, toplanan 
paranın kişilere getirdiği yükün kişiler arasın-
daki paylaşımında eşitlik, hakkaniyete uygun-
luk o ülkede var olan vergi sistemine bağlıdır. 
Başka bir anlatımla, sağlık hizmetlerinin vergi 
sistemine dayalı olarak finansmanı her zaman 
adaletlidir anlamına gelmez. Çünkü, vergi 
toplamada, progressif vergilendirme ve reg-
ressif vergilendirme olmak üzere iki ayrı sis-
tem vardır. Progressif vergilendirme sistemin-
de, daha çok varsıllardan, mal ve serveti olan-
lardan para toplanması hedeflenmiştir. Bu sis-
temde, gelir vergisi gelire orantılıdır ve vergi 
gelirleri içinde, emlak, araba, yat gibi mallar-
dan toplanan para önemli bir paya sahiptir. 
Regressif vergilendirmede ise, asıl hedef yok-
sullardan para toplamaktır. Bu sistemde gelir 
vergisi gelire oranlı değildir ve vergi gelirleri 
içinde alkollü içki, sigara, akaryakıt, piyango, 
eğlence ve benzeri araçlarla toplanan dolaylı 
vergiler önemli bir paya sahiptir. Regressif 
vergilendirme sisteminin ağırlıkta olduğu top-
lumlarda, sağlık hizmetlerinin vergilerle finanse 
edilmesi, yoksullarla varsıllar arasında ve 
yoksullar aleyhine olan eşitsizliği daha da de-
rinleştirir. Çünkü, bu durumda, sağlık harca-
maları vergi verenler arasında ve gelir duru-
muna bakılmaksızın eşit olarak paylaştırılır. 
Sonuçta, vergi verebilen yoksullarla vereme-
yen yoksullar arasında bir sosyal dayanışma 
kurulur. Böylece, vergi veremeyen yoksulların 
yükü vergi verebilen yoksullara yüklenmiş 
olur. Sağlık hizmetlerin finansmanında, tekel, 
piyango, akaryakıt, eğlence gibi tüketimden / 
dolaylı vergilerden sağlanan paranın payı art- 



tıkça yük daha çok çalışanlara (ücretli / maaşlı) / 
yoksullara kayar. Aksine, para toplama progressif 
vergilendirmeye kaydıkça, vergiler gelirin yeniden 
dağıtımı işlevini üstlenir, sosyal devlet ve sosyal 
dayanışma sağlanmış olur. 

Demokrasinin yeterince gelişmediği ülkelerde, 
vergiler yolu ile oluşturulan ve hükümetlerin 
denetiminde olan genel bütçe veya fonlardan, sağlık 
hizmetlerine ayrılacak pay etkili sektörlerin (milli 
savunma, güvenlik, yatırımcı sektörler vb.) baskısı 
altında ve ikinci planda kalır. Bu ikinci planda kalış, 
hükümetlerin tercihleri ile de örtüştüğü zaman, bu 
fonlardan sağlığa ayrılan payın yetersiz olmasına 
neden olur. Bu durum, sağlık hizmetlerine tahsis 
edilmiş; yani hizmete özel vergilerle toplanan ve ayrı 
bir fonda biriktirilen paralar için bile söz konusu 
olabilir. Bu durum, sağlık hizmetlerinin genel bütçe 
ya da genel vergi kaynaklı finansmanın en zayıf 
yanını ya da dezavantajını oluşturur. 

Sağlık hizmetlerinin finansmanının vergilerle 
karşılandığı yöntemde, para toplamak için, genel 
vergi kanalları dışında ve ayrı bir kuruma / örgüte 
gerek yoktur. Dolayısı ile de, sağlık hizmetleri için 
toplanan parayı doğrudan hizmet ve mala 
dönüştürme şansı / olanağı daha yüksektir. Bu 
yöntemin, diğer para toplama yöntemlerine olan en 
önemli üstünlüklerinden birisi budur. Kamu veya 
özel sigorta yöntemlerinde ise, para toplamak için, 
ayn örgütlere gereksinim vardır. Bu örgütlerin 
yönetim giderleri de sağlık için toplanan paralardan 
karşılanır. Dolayısı ile, bu yöntemlerle toplanan 
paranın, vergi kaynaklı paraya göre, doğrudan sağlık 
hizmetine dönüşme oranları daha düşük olmak 
zorundadır. 

Vergiye dayalı para toplama yönteminde, hizmet 
ve mal üretenler ile tüketenler arasında bire bir, yüz 
yüze bir ilişki yoktur. Bu  nedenle, kişilerin / 
tüketicilerin hizmet sektörüne baskısı en aza 
inmiştir. Bu durum, sektörün tüketicilerin anlayış 
ve beklentileri yönünde biçimlenmesini engelle-
yerek, daha akılcı yapılanmasına (planlı sektör) 
olanak sağlar. Buna karşılık, bu yöntemde sağlık   
yönetiminin   yetenekleri ön plana çıkar ve önem ka- 

zanır. Kötü yönetimler elinde, merkezi-
yetçilik ve bürokrasinin getirdiği hantallık ve 
atalet söz konusu olabilir. Bu durumda, 
sektörün verimliliği ya da paranın toplumun 
sağlık düzeyine dönüşme hızı yavaşlar. Bunun 
bir sonucu olarak, hizmet üretenlerin/ sağlık 
personelinin/ sektörün, tüketicilere / hastalara 
olan tahakkümü artar ve tüketici memnuniyeti 
azalır. Tüm bunların dozu /yönü /çözümü 
yönetimin demokratikliği düzeyine bağlıdır. 
Halkın yönetime katkı ve katılımı oranında bu 
sakıncalar azalır ya da artar. 

Vergiye dayalı finansman yöntemi, topla-
nan paranın tekrar kişilere / topluma dö-
nüşünde, diğer bir anlatımla toplanan paranın 
dağıtımında ve paylaşımında hakkaniyet orta-
mı sağlar. Ayrıca, işsiz / gelirsiz kesimlerin de 
hizmetlerden aynı oranlarda yararlanması şansı 
yaratarak, sosyal dayanışma ve sosyal devlet 
ilkesine ortam hazırlar. Buna karşılık, top-
lanan paranın kullanımı ve dağıtımında mer-
kezi yönetim yönlendirmesi, yani hükümetle-
rin politik tercihlerinin baskısı çok belirgindir. 
Gerek hizmet tür ve biçimlerinin seçiminde 
gerekse bölge ve kişilere dağıtımında isabet 
ya da isabetsizlik doğrudan doğruya hükümet 
program ve tercihlerine bağlıdır. Başka bir an-
latımla, sektörün tedavi hizmetlerine / tüketi-
me veya koruyucu hizmetlere yönelmesi, kay-
nakların bölgeler arası, birimler arası, kişiler 
arası dağıtımında isabetlilik, eşitlik, hakkani-
yet hükümetin tutum ve davranışları ile öz-
deştir. 

Vergi kaynaklı finansman, genellikle, 
hizmetlerin de kamu örgütleri eli ile sunulma-
sını / üretilmesini çağrıştırır ve sektörün bu 
yönde yapılanmasına ortam hazırlar. Böylece, 
sağlık hizmetlerinin finansmanın da sunumu-
nun da tamamen kamu birimleri eliyle yürü-
tüldüğü bir ortam doğar. Bu nedenle de, sağ-
lık hizmetlerinin kamu kaynaklarından finan- 



se edilmesinin aynı zamanda bu hizmetlerin 
kamu örgütleri eliyle sunulacağı anlamına da 
geldiği sanılır. Oysa, sağlık hizmetlerinin ka-
mu kaynaklarından finanse edilmesi hizmetle-
rin de kamu örgütleri aracılığı ile sunulmasını 
zorunlu kılmaz. Finansmanın vergi kaynaklı 
olmasına karşın, İngiltere örneğindeki aile he-
kimliği uygulamasında olduğu gibi, hizmetler 
özel hekimler ya da birimler eliyle de sunula-
bilir. Özet bir anlatımla, sağlık hizmetlerinin 
vergilerle finanse edilmesi, hizmetlerin de 
mutlaka kamu eliyle üretilmesi anlamına gel-
mez. 

Zorunlu Kamu Sigortacılığı: Kamuya ait 
sigortaya ya da sigortalara kişilerin kayıt-
landığı ve ailedeki tüm bireyler için, aylık 
ödeme (prim / sağlığa özgü vergi) yapılan 
yöntemdir. Bu paralar sigorta bütçesi / fonun-
da biriktirilir. Hizmet gereksinimi olan üyele-
rin harcamaları bu fon aracılığı ile ödenir. Bu 
yöntemde, kişilerin hangi koşullarda sigortaya 
üye olacağı, ne kadar prim ödeyeceği ve bu-
nun karşılığında hangi hizmetleri alabileceği 
(teminat paketi / hizmet kapsamı) ve benzeri 
tüm ilişkiler yasa, tüzük ve yönetmelikler ile 
belirlenir. Kişi ve kurumların bire bir sözleşme 
yapmasından daha çok, toplu sözleşmeye da-
yalı bir yöntemdir. 

Toplumda belli koşullara sahip (çalışma, 
yaş vb.), kapsama giren herkes bu sigortaya / 
sigortalara dahil olmak ve peşin ödemede 
bulunmak zorundadır. Zorunlu kamu sigortası 
adı da buradan gelir. Özünde hizmete özgü 
vergi niteliğinde olan, aylık primler otomatik 
olarak kişinin bordrosundan ya da ücretinden 
kesilir. Sağlık harcamaları için, peşin ve 
dolaylı para ödemenin bir diğer yoludur. Bu 
yöntemde, kişiler adına toplanan aylık primler, 
kategorik olarak ve bordrolarda işçi ve işveren 
payı gibi bileşenlere ayrılır ise de, giydirilmiş 
ücret veya işçi maliyeti bağlamında tamamen 
kişilerden / çalışandan alınan paradır. Diğer  

bir anlatımla, tamamen yükümlüden toplanan hizmete 
özel vergi niteliğindedir. 

Bu yöntemde, işsizler veya kayıt dışı ekonomide 
çalışanlar ya sigorta kapsamı dışında kalır ya da 
onların primleri genel bütçeden karşılanır. Birinci 
durumda toplumun bir kesimi sosyal güvenlik dışında 
bırakılmış olur. İkinci durumda ise, işsizlerin ve kayıt 
dışı ekonomide çalışanların, diğer bir söylemle vergi 
toplanamayan kesimlerin yükü de vergi toplanabilen 
kesimlere yüklenmiş olur. Bu yüklen-menin oranı, 
ülkede hakim olan, vergi sistemine göre artar ya da 
azalır. 

Toplanacak prim miktarı, kişi başına eşit ve 
standart olarak belirlenebildiği gibi, kişilerin gelirine 
göre orantılı / endexli olarak da belirlenebilir. 
Dünyadaki en yaygın uygulama, bu son biçimde olan; 
yani primlerin kişilerin gelirine orantılı olarak 
belirlendiği biçimdir. Bu seçimi belirleyen, ülkedeki 
gelir dağılımı kompozisyonu ve iktidarların tercihidir. 
Gelir dağılımının dengeli olduğu toplumlarda kişi 
başına eşit / standart prim toplanması biçimi, gelir 
dağılımının bozuk olduğu toplumlarda ise, primlerin 
gelire orantılı ola- 1575 rak belirlenmesi daha uygun 
olur. Böylece, sağlık alanındaki sosyal dayanışma yolu 
ile, gelir dağılımındaki bozukluğun bir nebze gi-
derilmesi sağlanmış olur. 

Zorunlu kamu sigortacılığında, prim miktan nasıl 
belirlenir ise belirlensin, herkese eşit hizmet (teminat 
paketi / hizmet kapsamı listesi) uygulanır. Bu nedenle 
de, özellikle primlerin gelire endexli olarak belirlendiği 
uygulamalarda, sağlık sigortası, aynı zamanda gelirin 
yeniden dağıtımı işlevini de görür. Yukarda da sözü 
edildiği gibi, gelir dağılımındaki bozukluğu hafifleterek, 
sosyal adalet ve sosyal devlet kavramlarına da hizmet 
eder. 

Tüm bu özellikleri göz önüne alındığında, 
genel bütçe kaynaklı finansman ile zorunlu kamu 
sigortacılığı arasında büyük bir farklılık yoktur. 
Birincide para genel vergilerle toplanıp, genel bütçede 
toplanırken, ikincide sağlığa özel vergi / sigorta 
primi halinde toplanarak hizmete özel bütçede 
(sigorta bütçesi) biriktirilir. 

 



Kamu sigortacılığı yönteminde, dağıtım ve 
kapitalizasyon olarak adlandırılan, iki ayrı bütçeleme 
yöntemi vardır. 

V Dağıtım Yöntemi: Yıllık gelir ve gider 
dengesine dayalı olan biçimdir. Bu biçimde, yıllık cari 
gelirler ile yıllık cari giderlerin dengede tutulması 
esastır. Uzun süreli bir biriktirme veya fonun söz 
konusu olmadığı bu yöntemde, yıllık olarak toplanan 
paralar yılı içinde harcanır. 

2) Kapitalizasyon Yöntemi: Toplanan primler 
bir fonda biriktirilerek, bu fon işletilmek ve rant geliri 
elde edilmek suretiyle, sağlık hizmetlerindeki maliyet 
artışı ve enflasyon gibi nedenlerle uzun erimli 
artışların karşılanması sağlanmış olur. Özetle, 
primlerle üyelere yapılan harcamaların uzun erimde 
dengede tutulmasına dayalı olan sigortacılık 
yöntemidir. Bu yöntemde, sigorta yönetiminin özerk 
1576 ve demokratik olması diğer bir anlatımla mer-
kezi yönetim ve diğer sektörlerin baskısına karşı 
korunmuş olması halinde ve yönetimin sigorta 
fonunu iyi işletmesi durumunda, sonuçlar oldukça 
başarılı olur. Sigortalılar, sürekli prim artışına karşı, 
sigorta bütçesi ise bütçe açıklarına karşı korunmuş 
olur. Aksi durumda başlangıçta iyi durumda olan 
sigorta fonları, diğer sektörlere kaynak aktarmada 
kullanılarak, zamanla sigorta ve sigortalı zor duruma 
düşer, kurum çöker. 

Zorunlu kamu sigortacılığının başarılı ola-
bilmesi, toplumun örgütlülük, vergi/prim toplana- 
bilme  düzeyine,  diğer bir anlatımla nüfusun 
tamamını ya da tamamına yakınını kapsamasına 
bağlıdır. İşsizi yok ya da çok az, kayıt dışı 
ekonomisi yok ya da çok az toplumlarda kamu 
sigortacılığının başarılı olma şansı yüksektir.   Aksi   
durumda,   bu kesimlerden prim toplanamaz ve bu 
kesimlerin primlerinin  / sağlık giderlerinin ya genel 
bütçeden karşılanması ya da bu kesimlerin sosyal 
güvenlik dışı bırakılması gerekir. Her iki durumda da 
toplum kesimleri arasında eşitsizlik gelişir. Birinci 
durumda, yani örgütsüz kesimlerin primlerinin genel 
bütçeden  karşılanması  halinde;  işsiz  veya kayıt dışı 

 ekonomide çalışanların sağlık giderleri yükü 
çalışanların üzerine yüklenmiş olur ve 
çalışanların iki kez sağlık vergisi vermesi gibi 
bir sonuç doğar. Bu durum, regressif 
vergilendirmenin ağırlıkta olduğu toplumlarda 
gelir dağılımının daha da bozulmasına neden 
olur. Kamu sigortasının yalnızca çalışanları, 
örgütlü kesimi kapsaması halinde ise; sağlık 
hizmetlerinden yararlanmak açısından, toplum 
katmanları (sigortalı / sigortasız, kır / kent) 
arasında eşitsizlik oluşur. 

Bu finansman yönteminde, hizmete özel 
vergiyi / primi toplamak ve dağıtmak için 
genellikle ayrı bir örgüt kurulur (Türkiye'deki 
SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı vb. örnekler 
gibi). Bu örgüt ya da örgütlerin idari giderleri 
de toplanan primlerden karşılanır. Bu neden-
le, toplanan paranın tamamının sağlık hizme-
tine dönüşebilmesi açısından, genel bütçe 
kaynaklı yönteme ya da primi / vergiyi genel 
mali sistem kanalı ile toplayan biçimlere göre 
dezavantajlıdır. Buna karşılık, paranın daha 
başında sağlık harcamalarını karşılamak ama-
cıyla toplanmış olması ve ayn bir fonda birik-
tirilmesi nedeniyle, hükümetin yıllık tercihleri 
ve diğer sektörlerin baskısından kurtulması, 
yani toplanan paranın yalnızca sağlık amaçlı 
kullanılması şansı daha yüksektir. Böyle bir 
ortamda, ulusal gelirden sağlık hizmetlerine 
ayrılan pay büyüyebilir ve genel bütçe kay-
naklı yönteme göre yeterliliğe ulaşma şansı 
daha fazla olabilir. Bütün bunların olabilmesi, 
yani kamu sigortacılığının bir avantaja dönü-
şebilmesi, sigorta sistemin yapılanma ve ör-
gütlenme biçimine bağlıdır. Eğer sigorta örgü-
tü, merkezi hükümetten özerk ve demokratik 
bir biçimde kurulur ise, fonların merkezi hü-
kümet tercih ve baskılarından kurtulma şansı 
yüksektir. Aksine sigortanın örgütlenmesi ve 
yapılanması hükümet müdahalesine açık ise, 



kamu sigortasının bu avantajları yaşama geçi-
rilemez. Bu durumda hükümet müdahalesi en 
az genel bütçeye olduğu kadar ve hatta bazen 
daha fazladır. Çünkü, özel fon olması nede-
niyle denetimi daha gevşek ve diğer sektörle-
rin gözetiminden daha uzaktır. 

Zorunlu kamu sigortasında, genel bütçe 
kaynaklıya göre daha güçlü, özel sigorta ve 
hizmet başı ödemeye göre ise daha zayıf ol-
mak üzere, hizmet üretenler ile tüketenler 
arasında bire bir ilişki vardır. Bu ilişki hizmete 
yansır ve hizmeti alanların memnuniyeti / 
istek ve beklentileri, baskılan kısmen göz 
önüne alınır. Dolayısı ile, hizmetlerin tüketici 
talepleri yönünde biçimlenmesi ve hizmetler-
de tedavi edici hizmetlere öncelik ve ağırlık 
verilmesi sonuçlarını doğurur. Buna karşılık, 
hizmet sunanların, personelin hastaya tahak-
kümü kısmen kırılmıştır ve bu tahakküm ge-
nel bütçe kaynaklıya göre daha az düzeye 
inebilir. Tüketici memnuniyeti ise, kamu si-
gortasının yönetim yapısına göre farklılık gös-
terir. 

Özel Sigortacılık: Sağlık hizmetlerinin 
finansmanının tamamen özel ve kar amacı ile 
kurulmuş olan sigortalar kanalıyla yapıldığı 
yöntemdir. Sigorta şirketlerinin temel güdüleri 
azami kar elde etmektir. 

Bu yöntemde; kişiler, sosyal statü ve 
ekonomik güçlerine göre, kendi istek ve ira-
deleri ile çeşitli özel sağlık sigortalarına aylık 
peşin ödemelerde bulunur (özel sigorta primi 
/ ödentisi). Genel çerçeve yasa, tüzük ve yö-
netmeliklerle düzenlenmiş olmakla birlikte, 
üyelik ilişkisi hem kişinin hem de sigorta şir-
ketinin karşılıklı isteğine bağlıdır. Hem kişinin 
sigorta seçme hem de sigortanın kişi seçme / 
reddetme hakkı vardır. Prim miktarı ve hizmet 
kapsamı (teminat paketi) tamamen kişiye öz-
gü olup taraflarca imzalanan bireysel sözleş-
melerle belirlenir. Dolayısı ile kişiye özel prim 
ve teminat paketi söz konusu olup, kişiler arası 
eşitlik gözetilmez. 

Bu yöntem kişinin istek ve iradesine bağlı 
olması yanında, ilişkilerin tamamen özel ilişki 
bazına oturduğu bir yöntem olması nedeniyle, 
prim toplanması çok kolay olan bir yöntem-
dir. Aynı şekilde, primin kişiye geri dönüşü / 
dağıtımı sade olup, bürokratik ilişkiler en aza 
inmiştir. Ancak, toplanan paranın sağlık 
hizmetlerine dönüşmesi oranı en düşük olan 
yöntemdir. Çünkü; hem şirketlerin yönetim 
giderleri hem de kan toplanan paralardan 
(primlerden) ayrılır. Bu nedenle, bu yöntemde 
kağıt üzerinde sağlık harcaması olarak gö-
rünen paranın önemli bir kısmı gerçek sağlık 
harcaması olmayıp, bu şirketlerin yönetim gi-
derleri ve kar paylarından ibarettir. Daha açık 
bir anlatımla, GSMH'dan sağlık hizmetlerine 
ayrılmış olarak görünen paranın sağlık hizmet 
ve malına dönüşen kısmı, daha önce anlatılan 
yöntemlere göre, çok daha düşüktür. 

Bu yöntemde, hizmet üreten ve tüketenin 
bire bir ilişkisi daha kuvvetlidir. Bu nedenle 
de, hizmetlerin tüketicinin algılama ve değer 
yargılarına göre yönlenmesi kaçınılmazdır. 
Sağlık birim ve personeline sigorta şirketleri ve 
üyelerinin tahakkümü vardır. Sağlık piyasası, 
birbiriyle rekabet halinde ve denetimleri 
gevşek olan bu sigorta şirketlerinin beklentisi 
yönünde oluşur. Sonuçta sigorta şirketleri 
merkezli, yüksek teknoloji ve üst düzeyde 
uzmanlaşmış personel gerektiren, yüksek ma-
liyetli tedavi edici hizmetler körüklenir. İşlem 
kalitesi yüksek buna karşılık ürün kalitesi dü-
şük ve toplumun sağlık düzeyine yansımayan 
bir hizmet yapısı oluşma riski çok yüksektir. 
Hizmet üretiminin özelleşmesini zorlayıcı bir 
ortam ortaya çıkar. 

Bu finansman yöntemi, hizmetlerin de özel 
kuruluş ve birimler aracılığı ile üretilmesi 
birlikte uygulanır ise, bazı mal ve hizmetler 
gereğince üretilmez iken diğer bazıları gere-
ğinden fazla üretilir ve tüketilir. Toplumda al-
benisi olan hizmet ve teknolojilerin aşın kul-
lanımı ve tüketimi yaygınlaşır. Bir yandan 
özel sigortaların özel risk gruplarını (yaşlılar, 



kronik hastalıklılar) kabul etmemeleri öte 
yandan da prim miktarına bağlı olarak herke-
se farklı teminat paketi uygulaması nedeniyle 
toplumda, sağlık hizmetlerinden yararlanma 
açısından, kişiler arası / katmanlar arası eşit-
lik bozulur. Ayrıca, sektör içi, birimler arası, 
bölgeler arası ve kır kent arasında hizmetlerin 
dağılımı açısından dengesizlikler oluşur. So-
nuçta, sağlık hizmetleri toplum kesimleri ara-
sındaki gelir dağılımını bozucu, derinleştirici 
bir işlev üstlenir. 

Kapalı Ağ Yöntemi: Bir grup hekimin 
de içinde bulunduğu ve sağlık hizmeti üreten 
bir organizasyona / şirkete kişilerin altı aylık 
bir yıllık peşin ödemede bulunması / abone, 
üye olması şeklinde işleyen bir yöntemdir. 
Özel sigortacılığın değişik bir biçimidir ve on-
dan farkı bu şirketin kurucularının bir grup 
hekimden oluşması ve özellikle evde ve ayakta 
verilen sağlık hizmetinin şirketin bizzat 
kendisi tarafından üretilmesidir. Bu yönüyle, 
özel sigortacılığın finansman ve hizmet sunu-
munu birlikte yürüten biçimi olarak tanımla-
nabilir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki He-
alth Maintanence Organization kuruluşları bu 
uygulamanın en tipik örneğidir. Kişilerin ve 
kuruluşların karşılıklı isteği ve bireysel sözleş-
meye bağlıdır. Altı aylık ya da yıllık peşin 
ödemede bulunan kişi, bu süre boyunca ve 
teminat paketinde belirtilen hizmetleri bu ku-
ruluştan alır. Bu şirketler genellikle yataksız 
sağlık hizmetlerini üretirler. Abonenin, temi-
nat paketinde sayılan ileri tetkik ve hastane 
hizmetine gereksinimi olması halinde, sigorta 
şirketinin bilgisi ve önerisi dahilinde, hizmet-
ler diğer kuruluşlardan alınır ve karşılığı yine 
şirket tarafından ödenir. Amerika Birleşik 
Devletleri dışında çok rastlanmayan bir yön-
temdir. Başlangıçta, Amerika Birleşik Devlet-
leri'nde belli bir yaygınlığa ulaşmış, ancak da-
ha sonra kayıtlı sayılan hızla azalmış ve bu şir-
ketler küçük özel sağlık sigortalarına dönüş-
meye başlamıştır. 

Hizmet Başı Ödeme Yöntemi: Kişinin 
aldığı hizmet ya da malın karşılığını anında ve 

cebinden ödemesi yöntemidir. Para toplama-
nın en sade ve basit şeklidir. Hizmet sunan ve 
alanın doğrudan ve bire bir ilişkisinin en güç-
lü olduğu yöntemdir. Dolayısı ile, hizmetlerin 
yapılanmasına kişilerin talep, beklenti ve de-
ğer yargılarının en yüksek oranda yansıdığı 
yöntemdir. Sağlık hizmetlerinden yalnızca pa-
rası ve o anda parası olanlar yararlanabilir. Bu 
nedenle de, sağlık hizmetlerinden yararlanma 
açısından, varsıl ile yoksul arasındaki eşitliği 
ortadan kaldırır. Sağlık hizmetlerinin yapılan-
ması tamamen piyasanın arz ve talep kuralla-
rına göre biçimlenir. Bu nedenle de, birim, 
personel ve araç gereç dağılımı açısından böl-
geler ve kır kent arasında dengesizlikler orta-
ya çıkar. 

Bir toplumda, yukarda özetlenen, sağlık 
finansman yöntemlerinden yalnızca genel 
vergi kaynaklı olanı tek başına ve saf olarak 
uygulanabilir. Diğerlerinin ise; tek başına ve 
saf olarak uygulanması olanaklı değildir. Çün-
kü, bu yöntemlerin tümünde, prim toplana-
mayan ya da ödeme gücü olmayanların sağlık 
harcamalarının genel bütçeden ya da kamu 
kaynaklarından karşılanmasında zorunluluk 
vardır. Ayrıca, toplumsal boyutlu koruyucu 
sağlık hizmetleri ile piyasa uygulamasına uy-
gun olmayan / arz talep ilişkisine bırakılama-
yacak olan bireysel koruyucu sağlık hizmetle-
rinin genel bütçe ya da diğer kamu kaynakla-
rından karşılanması kaçınılmaz bir zorunlu-
luktur. Aynı şekilde sigorta fonlarının yetersiz 
kalması halinde de genel bütçeden desteklen-
mesi kaçınılmaz olur. Tüm dünyadaki uygula-. 
malar da bu yöndedir. Bu durumun doğal bir 
sonucu olarak, toplumda hangi finansman 
yöntemi uygulanır ise uygulansın onun yanın-
da genel bütçe ya da diğer kamu kaynaklan 
da mutlaka vardır. Bu nedenle de, tamamen 
genel bütçeye dayalı sistemler hariç, dünyadaki 
tüm uygulamaların karma uygulamalar olduğu 
söylenebilir. Sağlık hizmetlerinin finansma-
nında, çeşitli yöntemler, birbiri ile karışık 
olarak ve bileşimler halinde uygulanır. Bu 
yöntemler yan yana bulunmakla kalmaz, bu 



yöntemler arasında dikey geçişler de olabilir. 
Örneğin; genel vergi yöntemi ile birlikte bazı 
hizmetlerden katkı payı alınması, genel vergi 
yöntemi ile hizmet başı satın alma yönteminin 
birlikte uygulanmasıdır. Aynı şekilde, zorunlu 
sigorta ile hizmet başı alım / özel sigorta karı-
şımı, özel sigorta hizmet başı alım ve genel 
bütçe karışımları da olabilir. 

3- Parayı Hizmete Dönüştürme / 
Harcama Biçimleri 

Yukarıda özetlenen para toplama yön-
temleri ile halktan toplanan para, hizmet su-
num / üretim birim ve örgütleri aracılığı ile 
hizmet ve mala dönüştürülür. Kısaca "hizmet 
üretim biçimi" olarak adlandırabileceğimiz bu 
dönüştürmenin dünyada bilinen iki biçimi 
vardır; 1) kamu birimleri, örgütleri eliyle hiz-
met üretimi, 2) özel birimler ya da örgütler 
eliyle hizmet üretimi. 

Hizmet üretiminde hangi biçim benim-
senirse benimsensin, bu örgütler parayı hiz-
met ve mala döndürürken başlıca şu kalemle-
re harcama yaparlar: a) fizik yapılar, b) araç 
gereç (tıbbi teknoloji), c) personel giderleri, 
d) ilaç, e) sarf malzemesi. Bunlardan (a+b) sa-
bit yatırımlar, (c+d+e) ise cari harcamalar ola-
rak adlandırılır. 

Sağlık hizmetleri alanında hizmet üreten, 
kamu ve özel kuruluşlar arasındaki, teorik ve 
pratik olarak, en önemli fark; kamu 
kuruluşlarının toplumsal yarar, özel kuruluşla-
rın ise kar amaçlı çalışmalarıdır. Başka bir an-
latımla, kamu kuruluşları, hizmetleri karşılı-
ğında, kurumu / hizmeti sürdürebilecek yeter-
lilikte bir para almakla yetinebilir ve yetinirler. 
Özel kuruluşlarda ise, bu miktarın üzerine bir 
de kar payının eklenmesi gerekir. Ne teorik 
olarak ne de pratikte, salt hizmet idamesi ya 
da toplum yaran gözeten özel kuruluş söz ko-
nusu değildir. 

Buradan, kamu eliyle üretilen sağlık hiz- 

 metlerinde kar gözetilmez sonucu çıkarıl-mamalıdır. 
Kamu eliyle sunulan sağlık hizmetlerinin kendisini bir 
para toplama aracı olarak gören ve buradan topladığı 
paralan başka alanlara aktaran uygulamalar da 
yapılabilir. Bu takdirde, kamu eliyle verilen sağlık 
hizmetlerinde de en yüksek karlılık / artı değer elde 
edilebilir ve gözetilebilir. Ancak, dünyadaki genel 
uygulama, kamu eliyle üretilen sağlık hizmetlerinde 
kar amacının güdülmemesi yönündedir. Kamu 
hizmetine böyle bakılır ve böyle uygulanır ise; kamu 
eliyle üretilen sağlık hizmetlerinin kişilere / topluma 
mal oluşu / fiyatı özel kuruluşlar eliyle üretilenden 
daha düşüktür. Diğer bir anlatımla, kamu eliyle üretilen 
sağlık hizmetlerinde, bu sektörden kar edilerek diğer 
sektörlere para aktarımı söz konusu değil ise, sağlık 
hizmetleri için halktan toplanan paranın (GSYİH'dan 
sağlık için ayrılan payın) hizmete, mala dönüşme 
oranı, özel sektör eliyle üretilene göre, daha yüksektir. 

Özel sektör eliyle hizmet üretiminde, elde 
edilen karın tekrar sağlık sektörüne yatırılması 
halinde, GSYİH'dan ayrılan payın / 1579 halktan 
toplanan paranın kişilere / topluma verilen sağlık 
hizmetine dönüşme oranı düşük olmasına karşılık, 
elde edilen kar birikiminin sağlık yatırımlarına 
harcanması nedeniyle, tamamı sağlık harcamasına 
dönüşür. Ancak bu dönüşüm tüm topluma yayılmış 
bir dönüşüm olmayıp yalnızca belli bir kesimin 
birikimlerini büyütecek yönde bir dönüşüm 
olmaktadır. Bundan daha da kötüsü, sağlık 
sektöründen elde edilen karın diğer sektörlere 
aktarılması-dır. Bu durumda halktan sağlık için 
toplanan para tamamen sağlık dışı alanlarda 
harcanmış olacaktır. Bu aktarmanın miktarı / oranı 
arttıkça, halktan toplanan paranın sağlık hizmetlerine 
dönüşme oranı düşecektir. 

Piyasa ekonomisinde, anaparanın yönlendiği 
yatırım alanı tamamen yatırılan paranın getireceği 
kar ile ilgilidir. Bu nedenle de, özel sağlık 
sektöründen elde edilen karların sağlık alanına 
değil de diğer alanlara kayma olasılığı çok 
yüksektir. Hizmet birimlerinde doygunluğa 



ulaşılıncaya dek bu kaçış kısmen yavaş olur 
ise de, hizmet birimlerinin belli bir niceliğe 
ulaşmasından sonra bu alandan elde edilen 
karlar tamamen başka alanlara kayacaktır. 
Oysa kamu kuruluşlarında bu kaçış, 
yönetimin tercihine göre değişmekle birlikte, 
daha kontrollüdür. Özet ve sonuç olarak, iyi 
organize edilmiş ve iyi yönetilen kamu kuru-
luşlarında hem kişisel bazda hem de toplum-
sal bazda daha düşük harcama ile hizmet ve-
rilebilir, bu ise GSYİH'dan sağlık hizmetlerine 
ayrılan payın hacminin küçülmesi buna karşı-
lık aynı hizmetin üretilmesi anlamına gelir. 
Yani, ekonomi yapılması anlamına gelir. 

Sağlık hizmetlerinin kamu eliyle üreti-
minde, yukarıda sözü edilen, harcama kalem-
lerinin hepsini optimize etme, standardize et-
me şansı vardır. Buna karşılık, bilinenin / bek-
lenenin / söylenenin tam aksine, hizmetlerin 
özel kuruluşlar eliyle yürütülmesi halinde tüm 
harcama kalemlerinde artış eğilimi vardır. 
Çünkü; plansız ve olabildiğince gevşek bir de-
netim ortamı gerektiren özel hizmet sunu-
munda, hizmetlerin yapılanmasını ve yönlen-
mesini tamamen piyasanın rekabet mekaniz-
maları belirler. Dolayısı ile de, fizik yapı ve 
teknoloji harcamalarında gereksiz ve duplike 
harcamalar kaçınılmaz olur. Aynı mahalleye 
iki tane bilgisayarlı görüntüleme sistemi ko-
nulması, aynı kentte gereksinimin üzerinde 
özel hastane inşa edilmesi önlenemez. Sarf 
malzemesi ve ilaçta ise, tüketim körüklenir. 
Sarf malzemesi ve ilaç harcamalarındaki bu 
artış özel sağlık hizmetlerinin doğası gereği-
dir. Özel sektörün, körüklemeyeceği / büyüt-
meyeceği tek harcama kalemi personel gider-
leridir. Bu harcama kaleminde, az sayıda ve 
ucuz insan gücü istihdamı gibi yöntemlerle 
harcamaları baskılayıcı bir rol üstlenebilir. 

Uzun erimde, özellikle sabit yatırımların, 
piyasa mekanizmaları ile, bir dengeye gi-
receği böylece de özel sektörün getirmiş ol-
duğu sakıncaların ortadan kalkacağı beklenir 
ve söylenir ise de, kısa erimde sağlık harca- 

malarının hızlı bir biçimde artması, buna kar-
şılık toplumun sağlık düzeyine yansımayan 
tumoral bir artış olması kaçınılmazdır. Sarf 
malzemesi ve ilaç harcamalarındaki artış hiç 
bir dönemde frenlenemez ve optimize edile-
mez. Sonuç olarak, sağlık hizmetlerinin özel 
kuruluşlar eliyle üretilmesi durumunda, sağlık 
hizmetleri harcamalarının hacminde etkisiz, 
verimsiz ve ekonomik olmayan bir büyüme 
ortaya çıkar. Harcama hacmindeki bu büyüme 
bir yandan diğer ekonomik yatırımları baskı 
altına alırken, diğer yandan da toplumun sağ-
lık düzeyi, harcamalar oranında, iyileşmez. 

Tüm bu bilgilerin ışığında, sağlık hiz-
metlerinin finansmanında olduğu gibi, hizmet 
üretiminde de özel ve kamu olmak üzere, 
başlıca iki seçenek vardır. Hizmetlerin finans-
manı için seçilen yol ile (kamu / özel) hizme-
tin üretilmesinde seçilen yolun (kamu / özel) 
birbirine benzerlik ve paralellik göstermesi 
beklenir ya da genel algılama böyledir. En 
azından finansmanda kamu yöntemini yeğle-
yen ülke yönetimlerinin hizmet üretiminde de 
bu yolu seçmeleri beklenir. Ayrıca, finansman 
yöntemi ile hizmeti üreten birimler benzeşme 
yönünde karşılıklı olarak birbirini etkiler hatta 
zorlarlar. Ancak, pratikte / uygulamada bu 
ikisinin her zaman birbirine benzemesi şart 
değildir. Daha açık bir anlatımla; finansmanda 
kamu yöntemlerinin seçilmesi, hizmet üreti-
minin de kamu örgütü / birimleri aracılığı ile 
yapılması zorunluluğunu getirmez. Örneğin; 
İngiltere'de finansman genel bütçe kaynaklı-
dır. Buna karşılık hizmet üretimi özel birimler-
ce (aile hekimleri) yapılmaktadır. Aynı şekil-
de, Türkiye'de SSK zorunlu kamu sigortası ol-
masına karşın, hizmeti kendi birimlerinde üre-
tebildiği gibi, diğer kamu birimleri ve özel sek-
törden de hizmet alabilmektedir. Üniversite ve 
Devlet hastaneleri birer kamu hizmet birimleri 
olmalarına karşın, gelirlerini (finansmanı) zo-
runlu kamu sigortalılar (SSK, BAĞ-KUR, 
Emekli Sandığı), giderleri genel bütçeden kar-
şılananlar (devlet memurları), özel sigortalılar 
ve hizmet başı ödeme yapan kişilerin hepsine 



hizmet üretmektedir. Ayrıca, bu kuruluşlara 
Genel Bütçe'den bir pay da verilmektedir. So-
nuçta; sağlık hizmetlerinin finansmanı ve hiz-
metlerin üretilmesi açısından oluşabilecek 
konbinasyonlar aşağıdaki gibi şematize edile-
bilir. 

                      Hizmet Üretimi 
Genel Bütçe 
Zorunlu Sigorta  
Özel Sigorta 
 Kapalı Ağ Sistemi  
Hizmet Başı Ödeme

4. Sağlık Harcamaları ve 
Ulusal Ekonomi 

Kişilerin mal ve hizmet üretimlerinin 
toplamından ya da ulusun yarattığı değerler 
toplamından oluşan, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 
(GSYİH), tüketim ve yatırım olmak üzere iki 
şekilde harcanır / kullanılır. Bu tüketim ve 
yatırımlar ise, ya kamu kurum ve kuruluşları 
ya da özel kişi ve kuruluşlar kanalıyla yapılır. 
Bu ilişki çok genel olarak şu şekilde formüle 
edilir: 

GSYİH = Tüketim (kamu + özel) + Ya-tırım 
(kamu + özel) 

Diğer ülkelerle olan ilişkiler açısından ise; 
genel olarak, dış alımlar (ithalat) 
GSYİH'dan gider, dış satımlar (ihracat) ise, ge-
lir olarak kabul edilir. Sonuçta yukarda verilen 
formül şu şekilde ifade edilir: 

GSYİH - (Tüketim + Yatırım) + (Dışsa-tım-
Dışalım) 

Sağlık harcamaları, emeğin tekrar üret-
kenliğini sürdüren ya da sağlayan harcamalar-
dandır. Bu yönüyle de, bir tür yatırım harca-
ması olarak kabul edilir ve formülün bu kom-
ponenti içinde değerlendirilir. Buna karşılık, 
konuyu, salt ekonomik bakışla değerlendiren 
ve sağlık harcamalarını tüketim harcaması ola- 

rak gören düşünce, ekonomistler ve yönetici-
ler arasında yaygındır. Bu görüş açısından; 
sağlık harcamaları, GSYİH içindeki yatırım bi-
leşenini küçülten, baskı altına alan harcama-
lardandır. 

Bu bakış 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 tü-
ketim harcamaları hacmini aynı miktarda küçülür. 
Tersinde, yani sağlık harcamalarının özel 
kaynaklardan yapılması halinde, özel tüketim 
harcamaları bileşeni büyürken, kamu tüketimi 
bileşeni küçülür. Tıpkı tahterevalli örneği. 
Sonuçta, sağlık harcamalarının hangi kaynaktan 
(kamu /özel) karşılandığı ulusal ekonomi açısından 
fark etmez. 

Finansman
Kamu - özel 
Kamu - özel 
Kamu - özel 
Kamu - özel 
Kamu - özel

Harcamaların, özel ya da kamu kaynak-
larından karşılanması seçeneklerinden hangi-
sinin seçilmesi gerektiğini belirleyen, ya 
da bu iki kaynak arasında farklılığı yaratan, 
olayın insani ya da sosyal yönüdür. Sağlık 
harcamalarında ağırlığın özel kaynaklara kay-
dırılması, parası olanların hizmetlerden yarar-
lanması olmayanların ise yararlanamaması so-
nucunu doğurur. Diğer bir anlatımla, sağlık 
hizmetlerinden yararlanma açısından, toplum 
kesimleri arasında eşitsizlik ortaya çıkar. Bu 
eşitsizlik, ulusal gelirin dağılımındaki / bölü- 
şümündeki bozukluğa koşut olarak derinleşir. 
Daha da kötüsü, sağlık hizmetlerinin bizzat  
kendisi, ulusal gelir dağılımımdaki bozukluğu  
artıncı / körükleyici bir işlev üstlenir.  

Sosyo kültürel katmanlaşmanın belirgin    ve 
gelir dağılımının dengesiz olduğu toplumlarda,      



alt gelir ve kültür gruplarının hastalanma riski çok 
daha yüksektir. Bu nedenle de, bu grupların hizmet 
gereksinimleri / tüketimleri daha yüksektir / yüksek 
olmalıdır, Her ne kadar, bu kesimlerdeki talep 
düşüklüğü nedeniyle, hizmet tüketimleri baskı altına 
alınmış ise de, zorunlu bir gereksinim olan sağlık tü-
ketimi fazla sınırlandırılamaz. Sonuçta gerek mutlak 
miktarlar olarak ve gerekse gelire göreceli olarak 
toplumun alt katmanlarının sağlık harcamaları daha 
yüksektir. Dolayısı ile de, zaten var olan gelir 
dağılımı eşitsizliği bir kez daha bozulur / derinleşir. 
Çok sık hastalanma nedeniyle gelir azalması buna 
eklendiğinde ikili bir kısır döngü oluşur. 

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 dağılımın-
daki eşitsizlik ve kişilerin sağlık harcamalarını 
hizmet başı ödeme/ özel sigorta ya da kapalı ağ 
sistemi ile 1582 ödemekte olmalarıdır. Bu ödeme 
yollan ile ödeme yapan kişi için, hizmeti ister 
kamudan isterse özelden alsın sonuç değişmez ve 
hizmetlerden parası olanlar yararlanır. Sosyal devlet 
ve onun araçları olan, adaletli vergi düzenlemeleri, 
sağlık ve eğitim gibi temel hizmet alanlarının gelirin 
yeniden dağıtımı için kullanılması anlayışı, bu kısır 
döngüyü kırma ve toplum katmandan arasındaki 
eşitsizliği giderme düşüncesinden kaynaklanan 
uygulamalardır. 

Buraya  kadar,   finansman  ve  hizmet üretimin-
de seçilen yolun (kamu / özel), uluslararası ilişkiler-
den 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, hemen  hemen ülkelerin birçoğunda, 
dışalım yok ya  da çok azdır), büyük çoğunlukla, 
ekonominin     genel dolaşımı içinde el değiştirir ve 
yurtiçin de kalır. Buna karşılık tıbbi araç gereç ve 
ilaç harcamaları, bu tür sanayinin gelişmiş olduğu 
ülkelerde yurtiçinde kalırken bu sanayinin  

gelişmemiş olduğu ülkelerde tamamen ya da 
büyük çoğunlukla yurtdışına çıkar (dışalım ile 
karşılanır). 

Sağlık hizmetlerinin, finansmanı ve üre-
timinin özel sektör ağırlıklı yapılanması sağlık 
harcamaları hacminde tumoral bir büyüme 
(yarara, sağlık düzeyine yansımayan bir büyü-
me) getirir. Bu büyüme özellikle de ilaç ve 
tıbbî araç gereç kalemlerinden ileri gelir. Sağ-
lık sanayinin bulunduğu, geliştiği ülkelerde, 
sağlık sanayi diğer sanayi alanlarına göre ve 
onların aleyhine bir avantaj yakalayarak ulu-
sal gelirden daha büyük bir pay alır, hızla ge-
lişir ve hatta yurtdışı satım yapabilecek düze-
ye ulaşır. Bu düzeye ulaşan sağlık sanayi yurt-
dışından elde ettiği büyük karlar nedeniyle, 
yurtiçinde daha kabul edilebilir fiyatlarla mal 
ve hizmet pazarlamaya başlar. Böylece gerek 
karlılık açısından (kar marjı) ve gerekse ulusal 
gelirden aldığı pay açısından diğer sanayi ve 
hizmet alanlan ile bir dengeye oturur. Geliş-
miş ülkelerde bu süreç yıllar önce tamamlan-
mış ve sağlık sanayinde uluslararası tekel bo-
yutuna ulaşan firmalar oluşmuştur. Bu tekel-
lerle rekabet ve onların alanlarına girerek bir 
yer edinme adeta olanaksız hale gelmiştir. 
Sağlık sanayinin gelişmediği / bulunmadığı 
ülkelerde ilaç ve teknoloji harcamaları 
tamamen yurtdışına çıkan paradır. Sağlık har-
camalarındaki her büyüme bu çıkışın miktarı-
nın büyümesi anlamına gelir. Sağlık harcama-
larında tumoral büyümeye neden olacak her 
türlü uygulama yurtdışına kaçan parayı büyüt-
mekten başka bir işe yaramaz. Diğer bir anla-
tımla, sağlık hizmetlerinde özel finansman 
yollarının ve hizmet sunumunda ise özel sek-
törün seçilmesi sonucunda oluşan, sağlık har-
camalarındaki hacim büyüklüğü yalnızca 
GSYİH'nın yatırımlar bileşenini küçültmekle 
kalmaz, doğrudan doğruya GSYİH'nın kendi-
sini de küçültür. Sonuçta ne ulusal ekonomi 
ye, ulusal yatırımlara ne de özel sektöre bir 
yarar sağlamadığı gibi, toplumun sağlık düze-
yine de bir yarar getirmez. 



Sağlık hizmetlerinde, hastalık, sakatlık ve 
ölümleri önleyici / koruyucu hizmetlere 
ağırlık verilmesi sağlık harcamalarının hacmini 
küçültmenin en önemli ve kestirme yoludur. 
Gerek doğrudan sağlık hizmeti kapsamında 
değerlendirilen; aşılama, erken tanı ve uygun 
tedavi vb. hizmetler gerekse dolaylı sağlık hiz-
metleri kapsamında değerlendirilen; sağlıklı su 
sağlama, atıkların zararsızlaştırılması, hava kir-
liliğinin önlenmesi, sağlıklı konut sağlanması 
vb. hizmetler kolay ve ucuz (ekonomik) hiz-
metler olması yanında etkili (cost effectif) ve 
yararlı (cost benefit) hizmetlerdir. Bu nedenle 
de, bu hizmetleri önceleyen toplumlarda sağ-
lık harcamalarının hacmi küçülür. Yapılan ha-
camalar doğrudan toplumun sağlık düzeyine 
yansıyarak, sağlık düzeyi yükselir ve gelecek-
teki sağlık harcamaları baskı altına alınmış 
olur. Bu tür harcamalar günü kurtardığı gibi 
geleceği de kurtarır. Buna karşılık tedavi edici 
hizmetleri önceleyen toplumlarda sağlık har-
camalarının hacmi hızla büyür ve bu büyüme 
her geçen gün artar. Bu tür harcama, toplu-
mun sağlık düzeyini, aynı oranda, yükseltme-
diğinden, sağlık harcamaları açısından bir kısır 
döngü oluşur ve kontrolden çıkar. Uygulama 
türlerinden de anlaşılacağı üzere, koruyucu 
sağlık hizmetleri karlılık marjı düşük onun da 
ötesinde karlı olmayan hizmetlerdir. Bu ne-
denle de özel sektöre çekici gelmez. Bunun 
bir sonucu olarak; hizmet sunumunda özel 
sektörü önceleyen toplumlarda tedavi edici 
hizmetler ön plana çıkar; yani sağlık harcama-
larının hacminde gereksiz bir büyüme oluşur. 
 
5. Türkiye'de Durum 
 
5.1. Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı 

Türkiye'de, kapalı ağ yöntemi hariç, bi-
linen tüm para toplama yöntemleri hem yan 

yana birlikte hem de iç içe karışımlar halinde 
uygulanmaktadır. Kapalı ağ yöntemi için de yasal 
anlamda bir engel yoktur. Yakın bir gelecekte 
uygulamaya girmesi olasılık içindedir. 

Hizmet başı ödeme yöntemi hem tek başına hem 
de tüm diğer yöntemlerle karışımlar halinde yaygın 
bir biçimde uygulanmaktadır. Devlet memuru ya da 
zorunlu sigortalara mensup kişilerin, doğrudan özel 
sektörden hizmet alması bu yöntemlerin yan yana 
bulunmasının örneğidir. Aynı kişilerin bir kısım hiz-
metleri alırken katkı payı ödemesi ise bu yöntemlerin 
karışımıma örnek oluşturur. Tüm kamu sigortalarına 
mensup kişiler, aynı zamanda, koruyucu hizmet 
uygulamaları (aşılama ve benzeri) veya Sağlık 
Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarından (sağlık ocağı, AÇS 
Dispanseri vb.) ödeme yapmaksızın yararlanmaları 
nedeniyle genel ya da tahsisli vergilerden oluşan 
bütçe ya da fonlara dayalı harcamalardan da yarar-
lanmaktadır. Özel sigortalara kayıtlı kişiler için de 
durum aynı. Sonuç olarak, Türkiye'de aynı kişiye 
bilinen tüm para toplama yöntemleri yan yana ve 
iç içe uygulanmaktadır. 

Var olan bu para toplama yöntemleri açısından, 
Türkiye'nin net ve açık bir tercih yapmış olduğunu 
söylemek olanaklı değildir. Tüm bu yöntemler yan 
yana ve iç içe uygulanırken, en azından esas çatının 
bunlardan birisi tarafından oluşturulduğunu söyleme 
olanağı yok. Ancak Cumhuriyet'ten günümüze dek 
harcamalar içinde genel vergilerden karşılanan kısım 
daima daha büyük orana sahip olmuş buna karşılık 
hükümetler hizmet başı ödemeyi teşvik için büyük 
çabalar sarf etmiş ve etmektedir. Gelecek için temel 
tercih olarak kamu ve özel sigortacılık benimsenmiş ve 
bu hedefe ulaşma yolunda büyük bir çaba götse-
rilmektedir. 

     Böylesine karmaşık bir sistemde ve bilinen tüm 
para toplama yöntemlerine başvurulan bir ortamda, 
ulusal gelirden sağlık hizmetlerine ayrılan payın 
artması / büyümesi beklenir. Oysa durum hiç de 
öyle değil.  



Türkiye GSMH'sından sağlık hizmetlerine 
ayırdığı pay açısından oldukça geride kalan 
ülkeler içinde yer alıyor. Aşağıdaki çizelgeden 
de görüldüğü üzere, gelişmiş ülkelerde Gayri. 
Safi Yurtiçi Hasıladan (GSYH) sağlık 
hizmetlerine ayrılan pay %8'lerin üzerindedir. 
Buna karşılık Türkiye'de bu oran %4.1'dir. 
Tüm para toplama yollarının zorlanmasına 
karşılık, sağlık için yeterince para toplana-
mamakta ve gayri safi milli hasıladan ayrılan 
pay düşük kalmaktadır. Bu yetmiyormuş gibi 
toplanan bu para da harcanamamakta kamu 
kuruluşlarında özellikle sağlık bakanlığında 
yıl sonlarında önemli miktarlar harcanmamış 
olması nedeniyle tekrar hazineye dönmek-
tedir. 

Bazı ülkelerde GSYİH'dan sağlık hizmet-
lerine ayrılan pay (%) 

 

 1972 1982 1992
Avusturalya 5.8 7.7 8.8 
Kanada 7.2 8.4 10.1 
ABD 7.6 10.3 14.0 
Japonya 4.8 6.8 6.9 
Yeni Zellanda 5.3 6.9 7.7 
Danimarka 6.3 6.8 6.5 
Finlandiya 6.0 6.8 9.4 
Yunanistan 3.9 4.4 5.4
İzlanda 5.7 6.9 8.5
İtalya 5.9 6.9 8.5 
İsveç 7.5 9.6 7.9
Norveç 5.9 6.8 8.3
Almanya 6.5 8.6 8.7
Fransa 6.2 8.0 9-4
İngiltere 4.7 5.9 7.1

TÜRKİYE  3.6 4.1 
Kaynak: OECD, 1994  raporu. 

5.2. Hizmet Üretimi 

Yürürlükte olan yasalara göre, Türkiye'de 
toplumun sağlığından ve sağlık hizmetlerinin 
düzenlenmesinden Sağlık Bakanlığı 
sorumludur. Buna karşılık, Sağlık Bakanlığı 
hastane ve birimlerine ek olarak, başta SSK, 
MSB ve üniversiteler olmak üzere, hemen tüm 
kamu kuruluşlarının kendi hizmet üretme bi-
rim ve örgütleri vardır. Ayrıca özel sektör de 

sağlık hizmetlerinin birçok alanında hizmet ve 
mal üretmektedir. Mal üretiminde (ilaç, tıbbi 
araç gereç ve sarf malzemesi vb.) özel sektör 
ağırlıklı iken, hizmet üretiminde kamu sektörü 
ağırlıktadır. 

Özel sektörün, çok küçük oranındaki bazı 
hizmetleri hariç tutulur ise, üretimi tamamen 
hastane hizmetlerine yöneliktir. Kamu kuru-
luşlarının ise, Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık 
ocakları, AÇS Merkezleri ve Verem Savaş 
Dispanserleri ve benzeri birimleri dışında 
kalanlarının tamamı hastane hizmetleri yani 
tedavi hizmetleri üretmektedir. Genel bir de-
ğerlendirme olarak, Sağlık Bakanlığı dışında 
kalan birim ve örgütlerin koruyucu hizmetle-
re düşünce düzeyinde bile angaje olmadıkları 
söylenebilir. Bu nedenle de, hizmet üretimin-
de, diğer bir anlatımla harcamalarda, koruyu-
cu hizmetlerin öncelendiğini söylemek ola-
naksızdır. Bu yönüyle, GSYİH'dan sağlığa ay-
rılan paranın toplumun sağlık düzeyine dö-
nüşme oranı çok azalmaktadır. 

Genelde, koruyucu hizmet tedavi edici 
hizmet dengesinin bozukluğu bir yana, has-
tane hizmetleri sunan birimlerin gerek kamu 
ve gerekse özel çok farklı ellerde / yönetim 
birimlerinde dağılmış olması, bu anlamdaki 
hizmetlerin de etkililik ve yararlık düzeyini 
olumsuz etkilemektedir. Daha açık bir anla-
tımla, ekonomik ve yararlı bir hastanecilik 
hizmeti de verilememektedir. 

6. Sonuç ve Öneri 
Türkiye'de, sağlık hizmetlerinin finans-

manında, son yıllara dek, karma bir yapı uy-
gulanmış olmakla birlikte, vergi ve kamu si-
gortacılığı yöntemi temel yapıyı oluşturmuş-
tur. Hizmet sunumunda ise, hizmetlerin kamu 
birim ve kurumları aracılığı ile sunulması esas 
olmuştur. Son yıllarda, bu politika terk edile-
rek finansmanda kamu ve özel sigortacılığa 
hizmet sunumunda ise özel birim ve kurumla-
ra geçiş yapılmak istenmektedir. 



Yukarıda özetlenen bilgilerden de çıkarı-
lacağı üzere, bir ülkedeki sağlık hizmetlerinin 
finansmanı ve hizmet sunma biçimi, kısaca 
uygulanacak sağlık politikası, o ülkenin 
sosyo-kültürel yapısına uygun olmak zorun-
dadır. Buna karşılık, Türkiye'deki tartışmalar-
da, sunulan çözüm önerileri tamamen siyasal 
misyonlara dayanmakta ve dolayısı ile de ül-
kenin sosyo-kültürel yapısı ile bağdaşmayan 
uygulamalar yapılmaktadır. 

Türkiye toplumu iyi organize olmamış 
(işsizi ve kayıt dışı çalışanı çok olan) bir top-
lumdur. Bu tür toplumlarda, sağlık hizmetleri-
nin kamu sigortacılığı yolu ile finanse edilme-
si hem zor hem de çok pahalı bir yoldur. Ni-
tekim, günümüze dek uygulanmaya çalışılan 
SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı uygulama-
ları da bu sonucu doğurmuştur. 

Türkiye toplumu,' kesimleri arasındaki 
gelir dağılımı farkı çok derin olan bir toplum-
dur. Bu tür toplumlarda, sağlık hizmetlerinin 
özel sigortalar ya da hizmet başı ödemelerle 
finanse edilmesi, toplumun önemli bir kesimi-
nin sağlık hizmetlerinden yararlanamaması 
sonucunu doğurduğu gibi gelir dağılımındaki 
eşitsizliği daha da derinleştirmek gibi bir so-
nuca da yol açar. Nitekim; hizmet başı öde-
menin yaygınlaşmasına koşut olarak sağlık 

bakımı alamayanların sayısındaki artış ya da 
hastanelerdeki rehin kalma sayılarındaki artış-
lar bunu açıkça göstermektedir. 1980'li yıllar-
dan sonra özel sağlık sigortalarına üye olanla-
rın sayısında hızlı bir artış görülmüş; ancak iz-
leyen yıllarda bu kişilerin büyük çoğunluğu 
bu sigortalardan tekrar ayrılmış ve özel sağlık 
sigortalarına üye kişi sayısı hızla tekrar azal-
mıştır. 

Türkiye'de ilaç ve tıbbi araç gereç sana-
yi büyük oranda dışa bağımlıdır. Bu nedenle 
de sağlık harcamalarında olabildiğince verimli 
ve tasarruflu olmak zorundadır. Aksine dav-
ranmak ya da sağlık harcamalarında verimlili-
ği azaltacak uygulamalara girmek, ulusal gelir 
ve ulusal kalkınma açısından çok sakıncalıdır. 
Sağlık hizmetlerinde, tüketime dayalı tedavi 
edici hizmetlerin körüklenmesi, dış kaynaklı 
sağlık harcamaların miktarını kalkınmayı en-
gelleyecek boyutlara ulaştırması bir yana, za-
man zaman ilaç ithal edilemeyen ortamların 
doğmasına neden olmaktadır. 

Tüm bu veriler göz önüne alındığında, 
Türkiye ve benzeri ülkeler için sağlık hizmet-
lerinin finansmanında da, hizmetlerin sunu-
munda da kamusal yöntemlerin kullanılması 
en uygun ve akılcı yol olarak görülmektedir. 

 


