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BANGLADEŞ SAĞLIK SİSTEMİNİN EKONOMİK 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ VE 

ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRILMASI 

 

SAİFUDDIN MOHAMMAD ZAHEDUL İSLAM 

ÖZ 
 

Küreselleşme ile birlikte dünyada yaşanan toplumsal, siyasal ve ekonomik 

gelişmeler, sağlık hizmetleri alanın önemini artırmaktadır. Sağlık hizmetlerinden 

yararlanılması, yaşama hakkına bağlı olarak, temel insan haklarından biridir. 

Başarılı bir sağlık sistemi, toplumdaki bütün fertlerin bu hakkı kullanmasını 

sağlamalıdır. Mevcut kıt kaynaklarla bunun sağlanabilmesi, sağlık sektörüne tahsis 

edilen kaynakların etkin kullanılmasına bağlıdır. Bireylerin ve toplumların yaşam 

kalitesinin en önemli belirleyicilerinden biri olarak sağlık sektörü, ülkelerin 

gelişmişliklerine paralel olarak milli gelir içerisinde önemli yer tutan bir alandır. Bu 

çalışmada öncelikle sağlık kavramı, sağlık hizmeti, sağlık sektörünün kapsamı ve 

temel özellikleri hakkında genel bilgiler verilmiş, günümüzde gelişmiş toplumlarda 

giderek önem kazanan sağlık ekonomisi hakkında açıklamalarda bulunulmuştur. 

Çalışmada aynı zamanda sağlık ekonomisinin bakış açısıyla, Bangladeş sağlık 

sistemi değerlendirilmiştir ve inceleme yapılırken sağlık göstergesi olarak bebek 

ölüm oranı, doğumda yaşam beklentisi, anne ölüm oranı göstergeleri kullanılmıştır. 

Bangladeş’te sağlık sektörü ile ilgili genel bir durum tespiti yapılmıştır. Çalışmada 

ayrıca seçilmiş bazı ülkelerin sağlık düzeyleri sağlık göstergeleri bakımından 

karşılaştırılmıştır. Sağlık düzeyi üzerinde etkili olabilecek sosyo-ekonomik 

faktörleri, sağlığın üretimi teorik çerçevesinde 1990–2009 döneminde seçilmiş 16 

ülkeler için deneysel olarak ortaya koymaktır. Bu amaçla öncelikle sağlık düzeyinin 

yükseltilmesinin birey ve toplum açısından önemi ortaya konulmaktadır. Daha sonra 

deneysel çalışmanın çatısını oluşturan sağlık üretim fonksiyonu teorik çerçevesi 

açıklanarak, bu çerçevede sağlık çıktısı seçimi konusu tartışılmaktadır.  
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RESEARCH ON THE ECONOMİC SUSTAİNABİLİTY OF 

HEALTH SYSTEM OF BANGLADESH AND İNTERNATİONAL 

COMPARİSON 

 

SAİFUDDIN MOHAMMAD ZAHEDUL İSLAM 

 

ABSTRACT 
 

The globalisation process and social, political and economic developments in 

the world have increased the importance of the health service sector. The 

availability and use of health services constitutes one of the main elements of basic 

human rights. A successful health system requires that all the members of a society 

have access to basic health services. Given scarce resources the necessary condition 

to secure such a viable health system, is to use the resources allocated to this sector 

efficiently. Health sector which is one of the most important determinants of the 

individuals and the societies, which affects their living quality, is a field which plays 

an important role for the national revenue in line with the development statuses of 

the countries. Firstly, the research provides general information about the health 

care concept, the health care services, the contents and basic characteristics of health 

sector, in addition to some explanations on the health economy, which now 

gradually becomes prominent in developed countries. The research also examines 

Bangladesh health system from the view point of health economics and uses infant 

mortality rate, life expectancy at birth and maternal mortality ratio as health 

indicators for this purpose. A general fact-finding study is conducted with respect to 

the health system in Bangladesh. Furthermore, the research also examines the 

comparison of health status of some selected countries in the context of health 

indicators. The study presents empirically, within the theoretical framework of 

health production, the socio-economic factors that might have effects on the health 

outcomes for 16 selected countries in the period between 1990 and 2009. For this 

purpose; first of all the importance of the improvement of health status is analyzed. 

Then the theoretical frame of the health production function which is the empirical 

foundation of the study will be explained and the choice of health output issue is 

being discussed.  
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ÖNSÖZ 

 

Yirminci yüzyılın ikinci yansından itibaren ise, gerek sağlık hizmetlerine 

ayrılan maddi kaynakların önemli ölçüde artması, gerek kalkınma açısından 

öneminin anlaşılması, sağlık sektöründe ekonomik çalışmaların yoğunlaşmasını 

sağlamış ve sağlık ekonomisi adı altında yeni bir disiplin gelişmiştir. Sağlık sektörü, 

doğrudan insan yaşamının devamıyla ilgili hizmetleri kapsaması nedeniyle önemli 

bir sektördür. Sektörün temelinde, hiçbir ekonomik değerlendirme yöntemiyle 

ölçülemeyecek olan insan hayatı yer almaktadır. Bu nedenle de, yakın bir zamana 

kadar sağlık sektörü, ekonomik bir sektör olarak ele alınmamış; sosyal nitelikli bir 

kamusal hizmet olarak değerlendirilmiştir. Bunun yanında, Bangladeş sağlık 

sektöründeki sorunların giderek artması nedeniyle, reform çabalan gündeme gelmiş; 

ancak, gerek kamu kaynaklarının yetersizliği, gerek politik alandaki gelişmeler bu 

reform çabalarının sonuçlanmasını engellemiştir. 

 

Akademik çalışma yaşamım boyunca desteği ve değerli yorumları için 

danışmanım Sayın Prof. Dr. Ahmet ĠNCEKARA’ya ve çalışmamız boyunca beni 

teşvik eden, düzeltmeleri ve yorumları ile büyük destek sağlayan ve çalışmanın her 

aşamasında sabırla yanımda olan Sayın Prof. Dr. Zekai ÖZDEMĠR, Sayın Doç Dr. 

Cem SAATÇĠOĞLU ve Sayın Doç. Dr. Murat ÇAK hocalarıma sonsuz 

teşekkürlerimi sunarım. Kaynak seçiminde bana yol göstererek yardım ve 

çalışmanın veri elde etme aşamalarındaki yardımları için Çanakkale On sekiz Mart 

Üniversitesi Ġktisat Bölümü Arş. Gör. Cüneyt KILIÇ’a ve tezimin düzeltmelerinde 

engin düşünceleri ile katkıda bulunan Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Ġktisat 

Bölümü Arş. Gör. Burcu Kılınç SAVRUL ve Selçuk Üniversitesi Arş. Gör Galip 

KARTAL’a teşekkürü bir borç bilirim. Özellikle tezin yazım aşamasında ve en 

umutsuz anlarımda güler yüzüyle bana tekrar çalışma azmi sağlayan yakın 

arkadaşlarıma ne kadar teşekkür etsem azdır.  

 



 vi 

İÇİNDEKİLER 

 

 
ÖZ ………………………………………………………………………..    iii  

ABSTRACT …………………………………………………………….   iv 

ÖNSÖZ ………………………………………………………………….   v 

İÇİNDEKİLER …………………………………………………………    vi 

TABLOLAR LİSTESİ …………………………………………………    xi 

ŞEKİLLER LİSTESİ ………………………………………………….    xiv 

GRAFİKLER LİSTESİ ……………………………………………….   xv 

KISALTMALAR LİSTESİ ……………………………………………   xvii 

GİRİŞ …………………………………………………………………..   1 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

SAĞLIK VE SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN TANIMI,   

 KAPSAMI VE TEMEL ÖZELLİKLERİ 
 

     

1.1. SAĞLIĞIN TANIMI VE ÖNEMĠ ……………………………………….  5 

 1.1.1. Sağlığın Tanımı  ……………………………………………………..  5 

 1.1.2. Sağlığın Önemi ……………………………………………………… 13 

    1.1.2.1. BeĢeri Sermayenin Bir Unsuru Olarak Sağlık ……………... 13 

     1.1.2.2. Sağlık Ve Eğitim ĠliĢkisi …………………………………… 15 

 

1.2 SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN TANIMI VE KAPSAMI ……………………… 19 

 1.2.1. Sağlık Sektörünün Tanımı …………………………………………… 19 

   1.2.2. Sağlık Sisteminin Etkinliği ve BaĢarısı ……………………………… 24 

   1.2.3. Sağlık Hizmetlerinin Genel Özellikleri ……………………………… 26 

     1.2.3.1. Sağlık Hakkı, Temel Ġnsan Haklarından Biridir ……………. 27  

      1.2.3.2. Sağlık Uluslararası Bir Sorundur  …………………………... 28 

     1.2.3.3. Sağlık Harcamaları BeĢeri Sermaye Yatırımıdır …………… 31 

      1.2.3.4. Sağlık Hizmetleri Piyasasında Bilgi Asimetriktir …………… 32 



 vii 

  1.2.4. Sağlık Sektörünün Yapısı ……………………………………………... 33 

    1.2.4.1. Sağlık Hizmetleri …………………………………………….. 33 

         1.2.4.2. Sağlık Hizmetlerinin Amaçları  ……………………………… 38 

 

1.3. SAĞLIK EKONOMĠSĠ KAVRAMI VE KAPSAMI ……………………….. 41 

  1.3.1. Sağlık Ekonomisinin Tanımı, Önemi ve Özellikleri …………………... 41 

    1.3.1.1. Sağlık Ekonomisinin Tanımı ………………………………… 41  

    1.3.1.2. Sağlık Ekonomisinin Önemi …………………………………. 45 

    1.3.1.3. Sağlık Ekonomisinin Özellikleri ……………………………... 49 

 1.3.2. Sağlık Ekonomisinin ĠĢleyiĢ Sistemi …………………………………... 51 

   1.3.2.1. Sağlık Ekonomisinin Talep Yönü ……………………………. 52 

   1.3.2.2. Sağlık Ekonomisinin Arz Yönü ……………………………… 53 

   1.3.2.3. Sağlık Piyasalarında Arz Ve Talep Dengesi ………………….. 54 

 1.3.3. Sağlık Hizmeti ve Ekonomi ĠliĢkisi …………………………………… 57 

 1.3.4. Sağlık Hizmetlerinin Ekonomiye Katkısı ……………………………... 60 

   

1.4. SAĞLIĞIN EKONOMĠK BÜYÜME VE KALKINMA ÜZERĠNE  

       ETKĠSĠ………………………………………………………………………...61 

 1.4.1. Sağlığın Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi …………………………… 62 

 1.4.2. Sağlık ve Ekonomi Kalkınma ĠliĢkisi ………………………………….. 67 

 1.4.3. Sağlık Ġle Ekonomik Büyümenin ĠliĢkilendirilmesi …………………… 76 

 1.4.4. Sağlık Politikaları ve Ekonomik Büyüme ĠliĢkisi ……………………... 78 

   1.4.4.1. Sağlık Politikaları ve Makroekonomi ………………………... 78 

   1.4.4.2. Ekonomik Büyüme, ĠĢgücü Verimliliği ve  

    Sağlık Politikaları …………………………………………………….. 79 

   1.4.4.3. Tasarruflar ve Sağlık Politikaları …………………………….. 80 

   1.4.4.4. Sağlık Harcamaları …………………………………………… 80 

   1.4.4.5. Sağlık Harcamalarının Devlet Bütçeleri Üzerindeki Yükü….. 83   

 

 

 

 



 viii 

İKİNCİ BÖLÜM 
 

BANGLADEŞ SAĞLIK SİSTEMİ VE POLİTİKALARI 
 

 

2.1. BANGLADEġ SAĞLIK SĠSTEMĠ ………………………………………… 85 

 2.1.1. BangladeĢ: Bir Profil ………………………………………………………… 86 

 2.1.2. Herkes Ġçin Sağlık …………………………………………………… 88 

 2.1.3. BangladeĢ Sağlık Hizmetleri: Kısa Tarihi BakıĢ …………………….. 90 

 2.1.4. Formülasyon Süreci ………………………………………………….. 92 

 2.1.5. Ulusal Sağlık Politikası (USP) ………………………………………… 93 

   2.1.5.1. Ulusal Sağlık Politikası (USP) Amaçları ve Hedefleri ……… 93 

   2.1.5.2. Ulusal Sağlık Politikası (USP) Ġlkeleri ……………………… 95 

   2.1.5.3. Ulusal Sağlık Politikası (USP)  Stratejileri ………………… 96 

   2.1.5.4. Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı(ICPD) ………… 100 

   2.1.5.5. Yoksulluğu Azaltma Stratejisi Bildirileri (PRSP)  ………… 100 

 2.1.6. BangladeĢ'te Sağlık Politikası GeliĢmesinde Eğilimler ……………….. 101 

 2.1.7. Sağlık Sistemi Yapısı ………………………………………………….. 103 

   2.1.7.1. Ġlk Kademe Sağlık Hizmeti(ĠKSH) ………………………….. 105 

   2.1.7.2. Kırsal Bölgelerde Sağlık Hizmetleri …………………………… 106 

 

2.2. SAĞLIK DURUMUNDA EĞĠLĠMLER ……………………………………. 106 

 2.2.1. Ölüm Oranı ……………………………………………………………. 107 

    2.2.1.1. Bebek Ölüm Oranı …………………………………………… 108 

    2.2.1.2. BeĢ YaĢ Altı Çocuk Ölüm Oranı …………………………….. 109 

 2.2.1.3. Çocuk Ölüm Nedenleri ………………………………………. 109 

  2.2.2. Anne Ölüm Oranı ……………………………………………………… 110 

 2.2.3. Morbidite …………………………………………………………….. 111 

    2.2.4. Doğumda Beklenen YaĢam Süresi …………………………………….. 112 

 

2.3. BANGLADEġ SAĞLIK HARCAMALARI VE FĠNANSMANI ………….. 115 

  2.3.1. Sağlık Harcamaları ve Finansmanın Durumu …………………………. 115 

    2.3.2. Devlet Bütçesi ………………………………………………………… 121 



 ix 

  2.3.3. Özel Sektör Sağlık Harcamaları ………………………………………. 122 

 2.3.4. Özel Sigorta …………………………………………………………… 122 

  2.3.5. Cepten Ödemeler ve Katkı Payı ………………………………………. 123 

 

2.4. SAĞLIK HARCAMALARI VE FĠNANSMANIYLA  

       ĠLGĠLĠ VERĠLER ………………………………………………………… 123 

 2.4.1.BangladeĢ Ulusal Sağlık Hesapları (BUSH) ,1997–2007 ……………… 124 

 2.4.2. BangladeĢ Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (BDGHS) Ġçin  

      Finansman GeliĢtirme Programı ……………………………………… 149 

 

2.5. BANGLADEġ SAĞLIK SĠSTEMĠNĠN EKONOMĠK      

       SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠNĠN DURUMU …………………………………..153                                                                                                   

 2.5.1. BangladeĢ Sağlık Hizmetlerinin Durumu ……………………………… 153 

    2.5.1.1. Güçlü Eğilimler ……………………………………………… 153 

    2.5.1.2. Zayıf Eğilimler ……………………………………………….. 154 

    2.5.1.3. Tehditler ……………………………………………………… 157 

  2.5.2. Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı …………………………………… 157 

  2.5.3. Sürdürülebilir Sağlık Sistemi ………………………………………….. 160 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SAĞLIK HİZMETLERİ DÜZEYİNDE ULUSLARARASI 

KARŞILAŞTIRILMASI VE SAĞLIK HİZMETLERİ ÜRETİM 

FONKSİYONU BELİRLENMESİ 

 

3.1. SAĞLIK HĠZMETLERĠ DÜZEYĠNĠ BELĠRLEYEN FAKTÖRLER …… 170 

  3.1.1. Gelir …………………………………………………………………… 170 

  3.1.2. Sağlık Harcamaları ……………………………………………………. 176 

  3.1.3. YaĢam Biçimi …………………………………………………………. 180 

 3.1.4. Eğitim  ………………………………………………………………… 185
 



 x 

 3.1.5. Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Hizmetlerinin Düzeyi ………………… 188 

 3.1.6. Çevresel Faktörler ……………………………………………………... 192 

 3.1.7. Diğer Faktörler ………………………………………………………… 193 

 

3.2. SAĞLIK GÖSTERGELERĠNDE ULUSLARARASI  

       KARġILAġTIRILMASI …………………………………………………. 195 

 

3.3. SAĞLIK HĠZMETLERĠNĠN ÜRETĠMĠ ……………………………………. 211 

  3.3.1. Sağlık Hizmetleri Üretim Fonksiyonu ………………………………… 212 

 3.3.2. Sağlık Çıktısı Seçimi …………………………………………………... 214 

3.4. SEÇĠLMĠġ ÜLKELERĠ ĠÇĠN SAĞLIK DÜZEYĠNĠN BELĠRLEYĠCĠLERĠ:  

       PANEL VERĠ ANALĠZĠ …………………………………………………. 218 

 3.4.1. Veri Seti, Yöntem ve Modeller ………………………………………... 219 

 3.4.2. Panel Veri Analizi ……………………………………………………... 226 

 3.4.3. Bağımlı DeğiĢken Olarak YaĢam Beklentisi Kullanıldığı Model ……... 226 

   3.4.3.1. Kısıtlı Modelin Tahmini ……………………………………… 227 

   3.4.3.2. Tek Yönlü Sabit Etkiler Modeli ……………………………… 228 

   3.4.3.3. Çoklu Bağlantı ……………………………………………….. 230 

 3.4.4. Bağımlı DeğiĢken Olarak Bebek Ölüm Oranının Kullanıldığı Model … 231 

   3.4.4.1. Kısıtlı Modelin Tahmini ……………………………………… 232 

   3.4.4.2. Tek Yönlü Sabit Etkiler Modeli ……………………………… 233 

   3.4.4.3. Çoklu Bağlantı ………………………………………………...234 

 3.4.5. Değerlendirme …………………………………………………………. 234 

 

SONUÇ …………………………………………………………………………... 238 

KAYNAKÇA ……………………………………………………………………. 245 

ÖZGEÇMİŞ ……………………………………………………………………... 264 

 



 xi 

TABLOLAR LİSTESİ 

 

Tablo 1: Uluslararası Standart Sanayi Sınıflandırması (ISIC) Ġçinde Sağlık 

Hizmetleri ............................................................................................................... 21  

Tablo 2: BeĢeri Kalkınma Ġndeksi ve Bazı Ülkelerin Aldığı Değerler (2011)....... 74 

Tablo 3: Dünya Sağlık Harcamaları Finansmanının Genel Görüntüsü …………. 84 

Tablo 4: Bakım Düzeyi ve Sağlık Tesisi Tipi ....................................................... 104 

Tablo 5:BangladeĢ'te Ölüm Nedenleri ………………………………………….. 107 

Tablo 6:BangladeĢ’te Bebek Ölüm Oranı ………………………………………. 108 

Tablo 7: BangladeĢ'te Hastanelerde Morbiditenin On tane En Sık Nedeni .......... 111 

Tablo 8:BangladeĢ’te Doğumda Beklenen YaĢam Süresi(YaĢ) ……………… 112 

Tablo 9:Sağlık ve Aile Refah Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Tesislerin Sayısı  

ve Türleri,1999–2000 …………………………………………………………… 124 

Tablo 10: Nüfus(Bin) BaĢına DüĢen BangladeĢ Sağlık Kurumları ……………... 125 

Tablo 11:Sağlık Ve Aile Refah Bakanlığı Sağlayıcıları Ve Harcamaları  

Yapısı(Bin Taka) …………………………………………………………………. 126 

Tablo 12: Sağlık ve Aile Refah Bakanlığı Yönetim Yapısı, 1999–2000 ……… 127 

Tablo 13: Toplam Sağlık Harcamaları(1996–1997 Yılından 2001–02 Yıla  

Kadar) ……………………………………………………………………………. 128 

Tablo 14: GSYĠH’in Yüzdesi Olarak TSH, USH ve SHS TSH  

(1996–2001) …………………………………………………………………… 129 

Tablo 15: Sağlayıcılara Göre Toplam Sağlık Harcamaları,96-02 

(Milyon Taka) ……………………………………………………………………. 130 

Tablo 16: Finansman Kaynaklarına Göre Toplam Sağlık Harcamaları 

(TSH) 1996–2001 (Milyon Taka) ……………………………………………… 131 

Tablo 17: Eyalete Göre Sağlık ve Aile Refah Bakanlığı Harcamalarının  

Dağıtımı, 1999–2002 (Milyon Taka) ……………………………………………. 132 

Tablo 18: Sağlık ve Aile Refah Bakanlığı KiĢi BaĢına Tümen Dağıtım  

Harcamaları, 1999–2002 (Milyon Taka) ………………………………………… 133 

Tablo 19: Diğer Bakanlıkların Sağlık Harcamaları (Milyon Taka) …………… 133 

Tablo 20: Otonom KuruluĢların Toplam Sağlık Harcamaları (Milyon Taka) ….. 134 

 



 xii 

Tablo 21: ġehir Ve BüyükĢehir Belediyeler Sağlık Harcamaları,1999–2002  

 (Milyon Taka) …………………………………………………………………… 134 

Tablo 22: Eyalete Göre Tanısal Tesislerinin Dağıtımı ………………………….. 135 

Tablo 23: Eyalete Göre Tanısal Tesisleri Kayıt Durumunun Dağıtımı …………. 135 

Tablo 24: Eyalete Göre Tanısal Tesislerinin Geliri (Milyon Taka) …………… 136 

Tablo 25: Tanısal Tesisleri Tarafından Sağlanan Hizmetlerin Yüzdelik  

Dağılımı ………………………………………………………………………….. 136 

Tablo 26: Primler, Talepler ve Sigorta Harcamaları Kullanımı ………………… 137 

Tablo 27: Sağlık Sigortası Primi Ve Sivil Toplum KuruluĢlarının (STK)  

Finansmanı (Milyon Taka) ………………………………………………………. 137 

Tablo 28: Eyalete Göre Hane Halkı Sağlık Harcamaları, 1999–2000 ………… 138 

Tablo 29: Sağlayıcılara Göre Ulusal Sağlık Harcamaları,1999–2000 ………… 139 

Tablo 30: Cinsiyet ve YaĢ Grubuna Göre Ulusal Sağlık Harcamaları, 

1999–2000 (Milyon Taka) ……………………………………………………….. 139 

Tablo 31: Eyalete Göre Ulusal Sağlık Harcamalarının Dağıtımı,1999–2000 ….. 140 

Tablo 32: Cinsiyet ve Sağlayıcılara Göre Ulusal Sağlık Harcamaları,1999–2000 

(Milyon Taka) ……………………………………………………………………. 141 

Tablo 33: YaĢ Grubu ve Sağlayıcılara Göre Ulusal Sağlık Harcamaları, 

1999–2000 (Milyon Taka) ……………………………………………………….. 141 

Tablo 34: Toplam Sağlık Harcamaları(Cari Ve Sabit 2007 Fiyatları) ve Yıllık 

Büyüme Oranları, 1997-2007 ……………………………………………………. 142 

Tablo 35:1997’den 2007 Yıllara Kadar Toplam Sağlık Harcamaları ve BangladeĢ 

GSYĠH …………………………………………………………………………… 143 

Tablo 36: 1997'den 2007 Yılına Kadar Farklı Kaynaklardan Toplam Sağlık 

Harcamaları(TSH) Katkısı ……………………………………………………….. 145 

Tablo 37:2006-07 Mali Yılında Sağlık Bakım Sağlayıcılarının Farklı Türünde  

Sağlık Harcamalarının Dağılımı …………………………………………………. 147 

Tablo 38:2005-06 ve 2006-07 Mali Yılında BangladeĢ ve KomĢu Ülkelerin  

Arasında Sağlık Harcamalarının KarĢılaĢtırması ……………………………… 148 

Tablo 39: 2009-2010 Mali Yıl Ġçin BDGHS’in HNPSP Kalkınma Fonunun 

Operasyonel Planlı Tahsisi, Harcama ve Kullanım Oranı ………………………. 151 

 



 xiii 

Tablo 40: BDGHS’in Altı Yatırım Projelerine KarĢı 2009–10 Mali Yılında   

HNPSP Fonun Tahsisi ve Harcaması  (Yüz Bin Taka) ………………………  152 

Tablo 41: Gelir ve Sağlık ĠliĢkisi (2001) ……………………………………… 176 

Tablo 42:Toplam Sağlık Harcamaları (GSYĠH %) …………………………… 196 

Tablo 43:Toplam Sağlık Harcamaları Ġçerisinde Kamu Sektörünün Payı (%)… 197 

Tablo 44:KiĢi BaĢına Toplam Sağlık Harcaması ($) ………………………….. 199 

Tablo 45:Toplam Kamu Harcamaları Ġçerisinde Sağlık Harcamalarının  

Payı (%) ………………………………………………………………………… 200 

Tablo 46:Toplam Sağlık Harcamaları Ġçerisinde Cepten Ödemelerin   

Payı(%) …………………………………………………………………………. 202 

Tablo 47:Özel Sağlık Harcamaları (GSYĠH %) ……………………………….. 203 

Tablo 48:Bebek Ölüm Hızı(1000 canlı doğum baĢına) ………………………... 205 

Tablo 49: BeĢ YaĢ Altı Çocuk Ölüm Hızı (1000 baĢına) ……………………… 206 

Tablo 50:Doğumda Beklenen YaĢam Süresi (YaĢ) ……………………………. 208 

Tablo 51:Toplam Doğurganlık Hızı (kadın baĢına) ……………………………. 209 

Tablo 52: Kısıtlı Modelin Tahmin Sonuçları(Birinci Model) ………………….. 227 

Tablo 53: Tek Yönlü Ülke Sabit Etkiler Modelinin Tahmin Sonuçları  

(Birinci Model)  …………………………………………………………………. 229 

Tablo 54: KarĢılıklı Korelasyon Matrisi (Birinci Model)  ……………………… 231 

Tablo 55: Kısıtlı Modelin Tahmin Sonuçları (Ġkinci Model) …………………… 232 

Tablo 56: Tek Yönlü Ülke Sabit Etkiler Modelinin Tahmin Sonuçları  

(Ġkinci Model)  …………………………………………………………………… 233 

Tablo 57: KarĢılıklı Korelasyon Matrisi (Ġkinci Model) ………………………… 234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xiv 

 

 

 

ŞEKİLLER LİSTESİ 

 

 

Şekil 1: Sağlık Hizmetlerinde Etkin Hizmet Düzeyi ……………………….  59 

Şekil 2: Gelirin Sağlık Hizmetleri Düzeyi Üzerindeki Etkisi …………………… 171 

Şekil 3: Sağlığın Üretim Fonksiyonu ……………………………………………. 213 

Şekil 4: Sağlık Hizmetlerinin Marjinal Katkısı ………………………………….. 214 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xv 

 

 

GRAFİKLER LİSTESİ 

 

Grafik 1: Dünya Genelinde Sağlık Harcamalarının GSYĠH Ġçerisindeki  

Payı(%) ………………………………………………………………………… 82 

Grafik 2:BangladeĢ’te Bebek Ölüm oranı ……………………………………… 108 

Grafik 3:BangladeĢ’te Doğumda Beklenen YaĢam Süresi …………………….. 113 

Grafik 4:GSYĠH’in yüzdesi olarak TSH, USH ve SHS TSH (1996–2001) …….. 129 

Grafik 5: Finansman Kaynaklarına göre Toplam Sağlık Harcamaları(Yüzdelik 

dağıtım),1999-2000 ………………………………………………………………. 132 

Grafik 6: Eyalete Göre Tanısal Tesislerinin Yüzdelik Dağıtımı ……………… 135 

Grafik 7: Eyalete göre Hane Halkı Sağlık Harcamaları 

(yüzdelik), 1999–2000 …………………………………………………………… 138 

Grafik 8: Eyalete Göre Ulusal Sağlık Harcamalarının  

Dağıtımı(%),1999–2000.......................................................................................... 140 

Grafik 9:GSYĠH’in Yüzdesi Olarak Her Yılın Toplam Sağlık Harcamaları  

Oranı (1997-2007)……………………………………………………………… 143 

Grafik 10:KiĢi BaĢına DüĢen GSYĠH ve KiĢi BaĢına Toplam Sağlık Harcaması 

Arasındaki Farklık (1997 Yılından  2007 Yıla Kadar) ………………………… 144 

Grafik 11:KiĢi BaĢına DüĢen Satın Alma Gücü Paritesine AyarlanmıĢ Toplam 

Sağlık Harcaması Nominal,1997 – 2007($) …………………………………… 144 

Grafik 12:2006-07 Malı Yılında Toplam Sağlık Harcamaları Ġçin Kamu Sektörü 

Finanse Etmek Ġçin Farklı Bakanlıklar Payı ........................................................... 146 

Grafik 13:Sağlık Ġçin DıĢ Fonlara (2005-07 Malı Yılında) Kalkınma Ortakların 

Katkısı …………………………………………………………………………… 146 

Grafik 14:2006-07 Yılında Sağlık Hizmet Sunucularının Türüne Göre Toplam 

Sağlık Harcamalarının Dağılımı ………………………………………………… 147 

Grafik 15:2006-2007 Yılında Sağlık Hizmetlerinin ĠĢlevleri Tarafından Kamu 

Sektörü Sağlık Harcamalarının Dağılımı ……………………………………… 148 

Grafik 16: BDGHS’in 19 Operasyonel Planlara KarĢı HNPSP Altında  

2009–10 Mali Yılında Tahsis Ve Harcama Fonu (Yüz Bin Taka) ……………… 149 

 



 xvi 

Grafik 17:BDGHS’ in Altı Yatırım Projeleri Altında 2009-10 Mali  

Yılında HNPSP Fonun Tahsisi Ve Harcaması  (Yüz Bin Taka) ……………… 150 

Grafik 18: Toplam Sağlık Harcamaları (GSYĠH %) …………………………… 197 

Grafik 19:Toplam Sağlık Harcamaları Ġçerisinde Kamu Sektörünün  

Payı (%)…………………………………………………………………………... 198 

Grafik 20:KiĢi BaĢına Toplam Sağlık Harcaması ($)…………………………… 200 

Grafik 21:Toplam Kamu Harcamaları Ġçerisinde Sağlık Harcamalarının  

Payı (%) ………………………………………………………………………….. 201 

Grafik 22:Toplam Sağlık Harcamaları Ġçerisinde Cepten Ödemelerin  

Payı (%) ………………………………………………………………………….. 203 

Grafik 23:Özel Sağlık Harcamaları (GSYĠH %) ………………………………... 204 

Grafik 24:Bebek Ölüm Hızı(1000 canlı doğum baĢına) ………………………… 206 

Grafik 25: BeĢ YaĢ Altı Ölüm Hızı (1000 baĢına) ……………………………… 207 

Grafik 26:Doğumda Beklenen YaĢam Süresi(YaĢ) …………………………… 209 

Grafik 27:Toplam Doğurganlık Hızı (kadın baĢına) ……………………………. 210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xvii 

 

KISALTMALAR LİSTESİ 

 

A.e.   : Aynı Eser 

A.g.e.   : Adı Geçen Eser 

BBS   : Bangladesh Bureau of Statistics 

BDGFP  :BangladeĢ Aile Planlaması Genel Müdürlüğü(Bangladesh      

     Directorate General of Family Planning ) 

BIDS   : Bangladesh Institute of Development Studies 

BUSH   :BangladeĢ Ulusal Sağlık Hesapları 

BDGHS  : BangladeĢ Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (Bangladesh      

      Directorate General of Health Services) 

BM   :BirleĢmiĢ Milleteler(United Nations) 

BMA   :BangladeĢ Tabipleri Birliği  

BMDC  :BangladeĢ Tıp ve DiĢ Hekimliği Konseyi  

BNA   :BangladeĢ HemĢireler Derneği  

BNC   :BangladeĢ HemĢirelik Konseyi  

BPMPA  :BangladeĢ Özel Sağlık Uygulayıcıları Derneği  

CC   :Topluluk Kliniği(Community Clinic)  

Çev.   :Çeviren 

DALY's  :Disabled Adjusted Life Years 

DPT   : Devlet Planlama TeĢkilatı 

DSÖ   : Dünya Sağlık Örgütü 

DW   : Durbin-Watson Ġstatistiği 

Ed.   :Editor(s) 

EKK   :En Küçük Kareler  

Et. al.   : Ve Diğerleri 

FAO    :BirleĢmiĢ Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (Food and Agriculture   

       Organization) 

GSMH  :Gayri Safi Milli Hasıla 

GSYİH  : Gayri Safi Yurt Ġçi Hasıla 

Haz.   : Hazırlayan(lar) 



 xviii 

HDI   :Ġnsani GeliĢme Endeksini (Human Development Index) 

HEU   :Sağlık Ekonomisi Birimi(Health Economics Unit) 

HİS   :Herkes için Sağlık(Health For All) 

HNPSP  : Health Nutrition and Population Sector Programme 

HPSP   : Health and Population Sector Programme 

HPSS   :Nüfus ve Sağlık Sektörü Stratejisi  

HRD   :Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi 

ICPD    :Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı( International      

     Conference on Population and Development ) 

İB    : ĠçiĢleri Bakanlığı 

İKSH    :Ġlk Kademe Sağlık Hizmeti (Primary Health Care) 

ISIC          :Uluslararası Standart Endüstri Sınıflandırması (International      

      Standart Industrial Classification) 

MCWC  :Anne ve Çocuk Esirgeme Merkezleri  

MDG’s  : Binyıl Kalkınma Hedefleri(Millennium Development Goals) 

MIS   :Yönetim Bilgi Sistemi  

MOHFW  : Ministry of Health and Family Welfare 

NBER   : National Bureau of Economic Research 

OECD  : Ekonomik Kalkınma ve ĠĢbirliği Örgütü (Organization for      

       Economic Corporation and Development) 

PRSP   : Yoksulluğu Azaltma Stratejisi Bildirileri (Poverty Reduction    

       Strategy Paper) 

QALY's  :Quality Adjusted Life Years 

RADP   :Gözden Geçirilen Yıllık GeliĢme Program (Revised Annual      

      Development Program) 

SARB   :Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığı 

SFYP   :Ġkinci BeĢ Yıllık Plan  

SHS TSH  :Sağlık Hesapları Sistemi Toplam Sağlık Harcamaları 

STK   : Sivil Toplum KuruluĢu 

TSH   : Toplam Sağlık Harcamaları 

UHFWC  :Union Sağlık ve Aile Refahı Merkezleri a 

UHC   : Upazila Health Complex 



 xix 

UNDP           : BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programı (United Nations       

      Development Program) 

UNESCO  :BirleĢmiĢ Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü(United Nations  

        Educational, Scientific and Cultural Organization 

UNICEF  : BirleĢmiĢ Milletler Çocuklara Yardım Fonu 

USH    :Ulusal Sağlık Harcamaları 

V.d.             : Ve Diğerleri 

YKKB  : Yerel Hükümet, Kırsal geliĢme ve Kooperatiflerin Bakanlığı 

WB         : World Bank (Dünya Bankası) 

WEP    :Dünya Gıda Programı (World Food Programme) 

WHO    : World Health Organisation 

 

 



 

 1 

GİRİŞ 

 

Sağlık ekonomisi ekonomi biliminin oldukça genç bir alt dalıdır. Esas olarak 

1960'larda ilgi çekmeye başladığı söylenebilir. 1970'lerde bu ilgi yaygınlaştı ve 

sağlık ekonomisinin önemi giderek arttı. Çünkü kaynaklar çok kısıtlıdır ve sağlık 

hizmetlerinin kaynak gereksinimi günden güne artmaktadır. Bu konuda yapılan 

araştırmalar çok fazla olmadığından her yeni görüş birçok tartışmayı da beraberinde 

getirmektedir. Son yirmi otuz yıldır sağlık, ekonomistlerin ilgi alanına girmeye 

başlamıştır. Ancak sağlık ve sağlığın korunmasına verilen önem insanoğlunun var 

oluşundan beri süregelmiştir. Sağlığın evrensel olarak kabul gören tanımı Dünya 

Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 1946’da yapılmıştır. DSÖ’ ye göre sağlık, yalnızca 

bir hastalık ya da sakatlığın olmayışı değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir 

iyilik halidir. DSÖ’ nün bu tanımı, geleneksel sağlık tanımlarına sosyal boyutun 

eklenmesi nedeniyle ayrı bir önem taşımaktadır. DSÖ ’nün tanımına kadar sağlığın 

daha çok bireysel düzeyde ve hastalık ile ölüm olayları üzerinden tanımlandığı 

görülmektedir. Ancak 1946’dan sonra sağlığın tıbbi eksende tanımlanması girişimi 

yerini sosyal sağlık modeline bırakmıştır. DSÖ’ nün sağlık tanımı, sosyal boyutun 

göz önünde bulundurulmasını ve sağlığın çok disiplinli bir olgu olarak algılanmasını 

sağlayarak sağlığın içeriğini genişletmesi nedeniyle bir dönüm noktası olarak kabul 

edilmektedir.  

 

Nitekim günümüzde sağlık, yalnızca sağlıkla ilgili durum ve koşullarla değil 

toplumsal yaşantının pek çok alanı hakkında bilgi veren birçok gösterge ile ifade 

edilmektedir. Benzer şekilde mükemmel ya da ideal sağlık, birçok çalışmada 

fiziksel, ruhsal, sosyal ve zihinsel olarak tam bir iyilik durumu olarak 

tanımlanmıştır. Sağlık hakkı veya sağlıklı yaşama hakkı, insanların temel 

haklarından birisidir. Bu hakkın bireylere eşitlik ve etkinlik sınırları içinde 

sunulabilmesi için, kıt kaynakların en iyi şekilde kullanılarak sağlık alanında en 

etkin üretim düzeyinin elde edilmesi sağlık ekonomisinin temel amacıdır. 

Toplumların varlığını sürdürebilmesi için mutlak suretle sağlıklı bir nesile sahip 

olması gerekmektedir. Sağlıklı bir nesil aynı zamanda toplumun kalkınması için en 



 

 2 

önemli üretim faktörüdür. Diğer üretim faktörlerinden toprağın dünyada sınırlı 

miktarda bulunduğu, sermayenin ise ancak daha önceden mevcut bir sermaye 

sayesinde ekonomik faaliyetlerde bulunarak arttırabildiği düşünüldüğünde insan 

gücü sahip olunması en kolay, fakat etkin bir şekilde kullanılır hale getirilmesi en 

pahalı üretim faktörüdür. Geçmişte sayısal olarak çok olması yeterli olan insan 

gücü, günümüzde üretim sistemlerinin değişmesiyle başka özellikleri de bünyesinde 

barındırmak zorunda kalmıştır. Beşeri sermaye olarak tanımlanan bu özellikler 

ancak eğitim sayesinde edinilebilmektedir. 

 

Günümüzde beşeri sermayesi yüksek olan toplumların ekonomik alanda 

daha başarılı oldukları bir gerçektir. Gelişmiş ülkeler sağladıkları ekonomik başarıda 

beşeri sermayenin önemini kavradıkça, beşeri sermayeyi barındıran insanın 

sağlığına her geçen gün daha önem vermeye başlamışlardır. Bu çerçevede ekonomi 

ile sağlık arasındaki ilişki birçok araştırmaya konu olmuş ve aralarında ki bağıntı, 

bağımsız değişkenlerden arındırılarak ortaya konmaya çalışılmıştır. Yapılan 

çalışmalarda, ekonomik göstergelerde meydana gelen iyileşmelerin sağlık 

göstergelerini pozitif yönde etkilediği gözlenirken, sağlık göstergelerinde görülen 

olumlu değişikliklerin de ekonomik başarının yakalanmasına katkıda bulunduğu 

gözlenmiştir. Bu çalışmaların devamında ekonomi ile sağlık göstergelerinde 

meydana gelen değişmelerin birbirleri üzerindeki etkilerinin ölçüsü belirlenmeye 

çalışılmıştır.  

 

Sağlık sektörünün çok yakın bir geçmişe kadar (1960) ekonomistlerin ilgi 

alanının dışında kalmasının en önemli nedenlerinden birisinin tıp biliminin ve sağlık 

hizmetleri sunan kurumların gelişmesiyle ilgili olduğu söylenebilir. Yakın bir 

geçmişe kadar ekonomistlerin ilgi alanının dışında kalan bu sektör, son yıllarda tüm 

ülkelerin üzerinde yoğun bir şekilde çalışma, inceleme ve düzenlemeler yaptıkları 

bir sektör durumuna gelmiştir. Bunun en önemli sebebi, sektörün paha biçilmez 

değerde olan insan hayatıyla doğrudan ilişkili olması ve fiyatların aşırı derecede 

yükselmesidir. Sağlık sektörünün doğrudan insanla ilgili olduğuna bakarak, bu 

sektörün ekonomi biliminin dışında tutulması gerektiğini savunmak yanlış olur. 
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Çünkü günümüzde birçok toplumda, sağlık için kullanılması zorunlu olan mal ve 

hizmetler, diğer mal ve hizmetler gibi, pazarda alımı ve satımı yapılan mal ve 

hizmetler niteliğindedir. Bu nedenle önemli olan ekonomistlerin konu üzerinde daha 

akılcı ve açık karar verebilme yöntemlerinin geliştirilmesine yardımcı olmaları, 

tanımlar ve kavramları açıklamaları ve yararlı analitik yöntemler oluşturmaları 

gerekmektedir.  

 

Sağlık harcamalarının sürekli ve hızlı bir şekilde artması sonucu ortaya çıkan 

sağlık ekonomisi, ekonomi biliminin sağlık konusuna uygulanan bir disiplin dalıdır. 

Toplumun sağlık sorunlarını en iyi şekilde çözebilmenin, izlenilmesi gereken 

öncelikli politikalardan birisi olmasının bilincinde olan ülkeler, toplumun ihtiyacını 

en iyi şekilde karşılamak üzere yeterli sağlık hizmeti üretmek ve bunu en iyi şekilde 

(herkese adil olarak) sunabilmek için önlemler almışlar ve uygulamaya 

sokmuşlardır. Gelişmiş toplumlarda sağlık büyük bir zenginlik olarak kabul 

edilmekte ve sağlığın korunmasına gereken önem verilmektedir. Sağlıklı olmak hem 

bireysel hem de toplumsal önemi nedeniyle her ülke için ulaşılmak istenen 

hedeflerin başında gelmektedir. Sağlık düzeyi ise ülkelerin sağlık sistemleriyle 

ilişkili olan ve olmayan birçok faktörden etkilenmektedir. Bu faktörler arasında 

genetik özellikler, çevresel koşullar, sağlık harcamaları, sağlık hizmetleri, 

ekonomik, sosyal ve demografik etkenler yer almaktadır. Fakat her bir faktörün 

sağlık düzeyi üzerindeki belirleyiciliği ülkeden ülkeye ve değişik zaman dilimlerine 

bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bu çerçevede sağlık düzeyi üzerinde etkili 

olabilecek faktörlerin belirlenmesi bireysel açıdan olduğu kadar ekonomik etkileri 

nedeniyle toplumsal açıdan da oldukça önemlidir. Sağlığın özellikle eğitim ve diğer 

insani yetenekler ve özellikler için kullanılan beşeri sermayenin önemli bir unsuru 

olmasından ötürü taşıdığı önem ekonomik büyüme ve kalkınma ile yakından 

ilişkilidir. Dolayısıyla sağlık düzeyinin yükseltilmesine yönelik politikaların ülkeler 

için oldukça önemli olduğunu söylemek mümkündür. Bu nedenle sağlık düzeyinin 

sosyo-ekonomik belirleyicilerinin incelenmesi Bangladeş gibi gelişmekte olan bir 

ülkeye yapacağı yatırımlar ve oluşturacağı sağlık politikaları konusunda önemli 

bilgiler sağlamaktadır. 
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Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, sağlık ekonomisine 

genel bir bakış açısıyla, sağlık ve sağlık ekonomisinin tanımı, önemi, özellikleri ve 

sağlık hizmetleri kavramı açıklanarak sağlık ekonomisi hakkında bilgi verilecektir. 

Bu bölümde ayrıca sağlık ile ekonomi arasındaki ilişki ortaya konulacaktır. 

İkinci bölümde, Bangladeş’te sağlık politikalarının tarihi gelişimi, sağlık 

hizmetleri alanında devletin geleneksel ve değişen rolü incelenmektedir. Ayrıca, bu 

bölümde Bangladeş'in mevcut sağlık düzeyi ve sağlık sorunları ele alınarak 

Bangladeş’te sağlık hizmetlerinin durumu ile güçlü ve zayıf eğilimlerini 

tartışılacaktır. 

Üçüncü bölümde, öncelikle bazı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinde 

sağlık hizmetleri ve toplumun sağlık düzeyinin kıyaslanmasına yer verilecektir. 

Çalışmada toplam sağlık harcaması, toplam sağlık harcamaları içerisinde kamu 

sektörünün payı ve kişi başına düşen toplam sağlık harcaması gibi göstergeleri 

kullanılarak karşılaştırılması yapılacaktır. Ayrıca bu bölümde toplumların sağlık 

düzeyleri arasında farklılığa yol açan faktörlerden gelir düzeyi, sağlık harcamaları, 

sağlık hizmetleri düzeyi, eğitim, yaşam biçimi ve çevresel faktörlerin, 1990–2009 

döneminde seçilmiş ülkelerin sağlık düzeyi üzerindeki etkileri ortaya 

konulmaktadır. Yani,1990–2009 döneminde seçilmiş ülkelerin sağlık düzeylerinin 

sosyo-ekonomik belirleyenlerini, sağlık üretim fonksiyonu teorik çerçevesinde 

ortaya koymaktır. Sağlık üretim fonksiyonu, sağlığı etkileyen faktörlerin 

oluşturduğu sağlık girdileri ile sağlık çıktısı (göstergesi) arasındaki ilişkiyi kuran bir 

fonksiyondur. Çalışmada sağlığın üretimi teorisinden yararlanılarak sağlık düzeyini 

etkilediği varsayılan ülkelerin gelirleri, sağlık harcamaları, eğitim düzeyleri, yaşam 

biçimlerini yansıtan değişkenler, çevresel faktörleri yansıtan değişkenler, sağlık 

hizmetleri düzeyi analize dahil edilmektedir. Bu yaparken, seçilmiş bazı ülkeler için 

Grossman (1972) teorik modeline dayanan sağlık üretim fonksiyonu teorik çerçevesi 

açıklanarak, bu çerçevede sağlık çıktısı seçimi konusu tartışılmaktadır ve bu 

yaparken panel veri analizi yöntemi kullanılacaktır. Panel veri analizi yöntemi 

STATA paket programı dahilinde uygulanmaya çalışılacaktır.  
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

SAĞLIK VE SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN TANIMI,   

 KAPSAMI VE TEMEL ÖZELLĠKLERĠ 
 

 

 

1.1. SAĞLIĞIN TANIMI VE ÖNEMĠ 

 

1.1.1. Sağlığın Tanımı   

 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sağlığı, fertlerin fiziki, ruhi ve toplumsal yönden 

tam bir iyilik ve uyum içinde olması durumu olarak tanımlamaktadır. Daha sonra bu 

tanıma bir de "manevî sağlık" eklenmiĢtir. Sağlığın yapılan diğer iki tanımı ise Ģu 

Ģekildedir: Sağlık, fertlerin fiziksel ve ruhsal bozukluklardan uzak olması ve 

bulunduğu toplumsal çevreye iliĢkin vücut ve kafasının normal kabul edilen 

sınırlarda çalıĢmasıdır. Sağlık, ferdin hastalık ve ölüme karĢı koyabilmesi 

yeteneğidir
1
. 

 

Örneğin soğuk kavramı sıcaklığın yokluğu olarak, sağlık kavramı ise hastalık 

ve rahatsızlığın olmadığı bir durum olarak tanımlanabilir. En iyi ve mutlak soğuk 

sıfır derecede var olmakta iken, mükemmel sağlığın elde edilmesi güçtür. Mutlak 

sağlık kavramı yerine, bireylerin rahat, ağrısız ve kaliteli hayat sürmelerini amaç 

edinen optimum sağlık kavramı daha kolay uygulanabilir bir kavram olarak 

değerlendirilmektedir
2
. 

 

                                                 
1 Erdinç Tokgöz, Sağlık Hizmetleri Piyasası Üzerine Bir Ġnceleme, Hacettepe Üniversitesi, Ġktisadi 

ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, Haziran 1979, s. 3. 
2
 A. Mutlu, A.IĢık,  “Sağlık Ekonomisi ve Politikaları”, Marmara Üniversitesi Maliye AraĢtırma ve 

Uygulama Merkezi, Ġstanbul, Yayın No:14, 2002, s.21-42.  

 



 6 

DSÖ Anayasası'na göre sağlık; sadece hastalık ve sakatlığın olmayıĢı değil, 

bedence, ruhça ve sosyal yönden tam iyilik halidir ve ulaĢılabilir en yüksek 

standarttaki sağlık seviyesine ulaĢmak, ırk, siyasi görüĢ, ekonomik ve sosyal konumu 

ne olursa olsun tüm bireylerin temel hakkıdır. Sağlık, yalnızca hastalık ve sakatlığın 

olmayıĢı değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik halidir. Sağlığın fiziksel 

ve ruhsal yönlerinin tıp ve sağlık bilimleri tarafından iyi kötü bilindiğini, ancak "tam 

iyilik halini" bilinen ölçeklerle tanımlamanın mümkün olmadığını, özellikle "sosyal 

yönden tam iyilik hali" kavramının açıklanamayacağını savunmaktadır. Ġnsanlara 

göre sağlık, genellikle hastalığın olmayıĢı olarak tanımlanır. Sağlıklı olmanın yansıra 

onun sürdürülebilir kılınması da son derece önemlidir. Sağlıklı bir toplumdan 

bahsedebilmek için, ekonomik ve sosyolojik çevreler mutlak suretle iliĢki içerisinde 

olmalıdır. 

 

Toplum var oluĢundan bu yana hayatta kalmak için savaĢmaktadır. 

GerçekleĢtirilen tüm faaliyetlerin ortak amacı budur. Hayatta kalabilmeyi baĢaran 

toplumların ikinci amacı ise sağlıklı olarak hayatın sürdürülmesidir. Sağlık, günlük 

hayatın kaynağıdır. "Sağlıklı olmak, temel bir ihtiyaçtır ve onsuz diğer mal ve 

hizmetlerin anlamı yoktur"
3
.Bu nedenle sağlık kavramının önemi tartıĢılamaz. 

Sağlığın vazgeçilmez bir servet olması temel özelliğidir
4
. KiĢilere göre sağlık, 

genellikle hastalığın olmayıĢı olarak tanımlanır. Hekimlere göre en basit yakınma ya 

da normalden sapma durumu hastalık olarak kabul edilirken kiĢiler kendilerini çok 

rahatsız etmeyen yakınmalarını hastalık olarak kabul etmezler
5
. Sağlık kavramı 

göreceli bir kavram olduğundan tanımlanması da değiĢiklik göstermektedir. Genel 

olarak sağlık, hasta ya da sakat olmama durumu olarak tanımlansa da en geçerli 

tanım DSÖ’ nün kuruluĢ anayasasında kullanılan sağlık tanımıdır. DSÖ’ nün 

1948'deki tanımına göre "sağlık yalnızca hastalık ya da sakatlığın olmayıĢı değil, 

bedence, ruhça ve sosyal yönden tam iyilik durumudur" denilmektedir. 

                                                 
3
 Witter Sophia, Briefing Paper for Oxfam GB, Health Financing in Developing and Transitional 

Countries , Centre For Health Economics, University of York, 22 January, 2002, p. 4. 
4
 World Health Organization , Global Strategy for Health for All Bye The Year 2000, WHO 

publication, Geneva,1981,pp. 19-29. 
5
 Zafer Öztek, “Türkiye'de Sağlık Hizmetleri”, Yeni Türkiye Dergisi, Sağlık Özel Sayısı 1, Yıl 7, 

Sayı 39, Mayıs-Haziran 2001,s.294-299. 
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Sağlık ile ilgili olarak literatürde üzerinde anlaĢmaya varılmıĢ kesin bir tanım 

yoktur. Bu durumun çeĢitli nedenleri söz konusudur. Öncelikle sağlığın insandan 

insana değiĢim gösteren öznel bir tarafı vardır. Sağlık, bazı insanlar için tercih edilir 

yaĢamsal bir düzey olarak tanımlanabilirken, bir baĢkasına göre sağlık; manevi 

değeri yüksek, paranın satın alamayacağı bir olgu olarak tanımlanmaktadır. 

 

Sağlığın tanımı değiĢik yaĢ ve meslek grupları için de farklılaĢmaktadır. 

Örneğin gençlere göre sağlık, birçok aktiviteye katılabilecek durumda olmak iken 75 

yaĢındaki bir insan için ise sağlık, her gün dıĢarı çıkabilecek kadar kendini iyi 

hissetmek olarak tanımlanabilir. Bir yüzücü ise sağlığı havuzda daha fazla mesafe 

kat edebilmek Ģeklinde tanımlayabilir
6
. Dolayısıyla sağlığın ne olduğuna dair iliĢkin 

düĢünce günlük yaĢantımız içinde değiĢik anlamlar taĢıyabilmekte ve bu tanım 

vücudun minimum düzeyde iĢlevselliğinden tam bir iyilik haline kadar çeĢitlilik 

gösterebilmektedir
7
. 

 

Sağlığın tanımı ülkeden ülkeye ve değiĢik zaman dilimlerinde de farklılık 

göstermektedir. Bunun nedeni sağlığın farklı koĢullar altında farklı biçimler 

alabilmesidir
8
. Örneğin ortalama yaĢam süresinin çok düĢük olduğu ve bir çocuğun 

bir yaĢına bile gelemeden öldüğü bir ortamda sağlığın tanımı ile ortalama yaĢam 

süresinin 70 hatta 80'lere tırmandığı bir durumda sağlığın tanımı çok farklı 

olabilmektedir. Görüldüğü gibi sağlığın koĢullara bağlı bir göreceliği barındırdığı 

söylemek mümkündür. 

 

Sağlık ile ilgili kesin ve herkes tarafından kabul edilen bir tanımın 

olmamasının nedenlerinden biri de sağlığın çevresel, ekonomik, sosyal, bedensel ve 

ruhsal birçok faktörden etkilenmesidir. Bu etkileĢimlerden ötürü sağlığın tıp, 

sosyoloji, antropoloji, iktisat gibi bilim dallarının farklı bakıĢ açıları ve 

değerlendirmeleri ile birlikte çok disiplinli bir olgu haline geldiğini söylemek yerinde 

                                                 
6
 P. Aggleton, Health, Routledge, London,1990,p.4. 

7
B.T. Üstün, “What is health? How do we measure health?”, Social and Preventive Medicine,Vol. 

46,No.2, 2001 ,pp.71-72. 
8
 Aggleton,a.g.e., p.4. 
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olacaktır. Bu yüzden Roy (2003)'a göre sağlığın tanımı, herkesin eĢit Ģekilde kabul 

edebileceği, ulaĢılmak istenen amacı iyi tasvir edebilen ve sağlık durumunu 

değerlendirmek isteyen kiĢiye ölçüt oluĢturabilen bir tanım olmalıdır. Dolayısıyla 

tarihsel süreç içerisinde bütün bu amaçlara hizmet edebilecek bir sağlık tanımı 

oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtır. Önceleri sağlık vücut sisteminin bütün olarak uyumlu 

iĢlediği durum olarak tanımlansa da, bu tanımın sağlığı dar bir yaklaĢım ile 

değerlendirdiği söylenebilir
9
. 

 

Sağlığın evrensel olarak kabul gören tanımı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 

tarafından 1946'da yapılmıĢtır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sağlık, yalnızca bir 

hastalık ya da sakatlığın olmayıĢı değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik 

halidir. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu tanımı, geleneksel sağlık tanımlarına sosyal 

boyutun eklenmesi nedeniyle ayrı bir önem taĢımaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün 

tanımına kadar sağlığın daha çok bireysel düzeyde ve hastalık ile ölüm olayları 

üzerinden tanımlandığı görülmektedir. Ancak 1946'dan sonra sağlığın tıbbi eksende 

tanımlanması giriĢimi yerini sosyal sağlık modeline bırakmıĢtır. Bu nedenle Dünya 

Sağlık Örgütü'nün sağlık tanımı, sosyal boyutun göz önünde bulundurulmasını ve 

sağlığın çok disiplinli bir olgu olarak algılanmasını sağlayarak sağlığın içeriğini 

geniĢletmesi nedeniyle bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir
10

. KiĢinin sosyal 

olarak tam bir iyilik hali içinde olabilmesi için ise birçok koĢulun sağlanması 

gerekmektedir. 

 

Örneğin gelir dağılımında adaletin sağlanmasının, eĢitsizliklerin 

giderilmesinin, çalıĢma ve yaĢam güvenliğinin sağlanmasının, ekonomik yönden 

yaĢam standartlarının yükseltilmesinin bireyin sosyal anlamda iyilik hali için gerekli 

olduğu söylenebilir. Görüldüğü gibi kiĢinin sosyal anlamda sağlıklı olabilmesi 

ekonomik bir içerik de taĢımaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı bu tanımın 

ekonomik ve sosyal boyutlara da vurgu yapması nedeniyle sık kullanıldığını 

                                                 
9
 A. Roy,Health and Health Care 2010: The Forecast, The Challenge, The Institute for the Future, 

Princeton, NJ, 2003,p.xxii. 
10

 H.E. Hansluwka, “Measuring the Health of Populations, Indicators and Interpretations”, Social 

Science and Medicine,Vol.20,No.12 ,1985,pp.1207-1224. 
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söylemek mümkündür. Nitekim günümüzde sağlık, yalnızca sağlıkla ilgili durum ve 

koĢullarla değil toplumsal yaĢantının pek çok alanı hakkında bilgi veren birçok 

gösterge ile ifade edilmektedir. Benzer Ģekilde mükemmel ya da ideal sağlık, birçok 

çalıĢmada fiziksel, ruhsal, sosyal ve zihinsel olarak tam bir iyilik durumu olarak 

tanımlanmıĢtır. Roy'un (2003) belirttiği gibi sağlık bu dört bileĢenin mükemmel 

olmasa da optimal olduğu durumdur ve bu dört bileĢenden birinin bile ihmali sağlıklı 

olmaya engeldir
11

. 

 

Diğer yandan sağlığın değiĢik kiĢiler ve değiĢik bilim dalları tarafından 

yapılan yukarıdaki tanımları çeĢitli kategoriler altında toplanmaktadır. Bunlardan ilki 

hekim, hemĢire, sağlık teknisyeni gibi sağlık meslek grupları tarafından yapılan 

sağlığın negatif ve pozitif tanımlarıdır. Sağlığın pozitif yaklaĢımla tanımlanmasında, 

bireyin sahip olduğu kapasite, kiĢisel güç, kabiliyet vaya potansiyeli dikkate 

alınmaktadır. Pozitif yaklaĢım Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımını da içine 

almaktadır. Bu bağlamda Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık tanımına daha sonra 

duygusal, cinsel, toplumsal ve çevresel boyutlar gibi baĢka boyutlar da eklenmiĢtir. 

Sağlığın pozitif tanımlama çerçevesinde düĢünülmesinin insanları sağlığı, tüm 

kapasite ve özelliklerin geniĢ bir yelpazede ele alındığı bütünsel bir bakıĢ açısıyla 

yorumlamaya sevk ettiği söylenebilir. Sağlık, fiziksel, çevresel, zihinsel, sosyal, 

ruhsal ve cinsel birçok yönden iyi olma halini ifade etmektedir. 

 

Sağlık, negatif yaklaĢımla ise belirli bir hastalık veya sakatlığın bulunmadığı 

bir durum olarak tanımlanmıĢtır. Aggleton'a (1990) göre sağlığın negatif yaklaĢımla 

tanımlanması fiziksel ve ruhsal sağlık bağlamında bir ayrımı gerektirmektedir. Bu 

yaklaĢıma göre, fiziksel olarak sağlıklı olmak kanser, kızamık v.b. bir hastalığın veya 

sakatlığın bulunmadığı durum olarak tanımlanırken ruhsal olarak sağlıklı olmak, 

daha öznel bir yaklaĢımla kiĢilerin acı, stres v.b. bir hissin bulunmadığı bir durum 

olarak tanımlanmaktadır
12

. 

 

                                                 
11 Roy,a.g.e.,p.338. 
12 Aggleton,a.g.e.,p.6. 
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Sağlığın sağlık meslek grupları dıĢında kalan kiĢiler tarafından yapılan 

tanımları ise daha önce bahsedildiği gibi, sağlığın birçok yönüyle değer yargıları ile 

ifade edilmeye açık bir kavram olması nedeniyle çok çeĢitlidir. Örneğin bazı 

araĢtırmalarda sağlık, günlük rutini devam ettirebilecek durumda olmak, sosyal 

yaĢamdaki belirli rollerde ve görevlerde etkin bir performans gösterebilecek 

optimum kapasite durumunda olmak gibi çeĢitli ifadelerle tanımlanmaktadır. 

Aggleton'un (1990) da belirttiği gibi bu tanımlar kiĢilerin sosyal statülerine, 

geçmiĢlerine, cinsiyetlerine, etnik gruplarına v.s. göre farklılaĢmaktadır
13

. Sağlık tıp, 

antropoloji, sosyoloji gibi bilim dallarının yanı sıra iktisat biliminde de önemli bir 

yer tutmaktadır. Literatürde iktisadi bakıĢ açısının Grossman'ın (1972) sağlığı 

iktisadi bir mal olarak tanımlamasıyla gündeme geldiğini söylemek yerinde olacaktır. 

Grossman (1972) oluĢturduğu modelde sağlığı bireyin hem üreticisi hem de tüketicisi 

olduğu ekonomik bir mal olarak tanımlamaktadır. Ludbrook ve Cohen (2003) 

tarafından belirtildiği gibi Grossman'ın çalıĢması, sağlık talebi teorisinin Ģekillenmesi 

açısından çok önemli olsa da, bu çalıĢma fayda ve sağlık iliĢkisi konusunda da 

önemli varsayımlar içermektedir. Bu çerçevede öncelikle, Grosssman modelinde 

önemli bir yer tutan sağlık stoğu (health stock) kavramından bahsetmek 

gerekmektedir. Grossman'a göre dünyaya gelen her birey belli bir sağlık stoğuna 

sahiptir ve sahip olunan bu stok kiĢiden kiĢiye değiĢmektedir. Örneğin, herhangi bir 

sağlık problemine sahip olmadan doğan bir bebek göreli olarak yüksek bir sağlık 

stoğuna sahipken, erken doğan bir bebek çok daha düĢük bir sağlık stoğuna sahip 

olarak dünyaya gelmiĢtir. Ġnsanların yaĢamları boyunca yaptıkları her aktivite sahip 

oldukları bu stoğu etkilemektedir. Bunların yanı sıra sağlık stoğunun belli bir 

düzeyin altında düĢmesi kaçınılmaz olarak ölümle sonuçlanabilmektedir
14

. 

 

Mushkin'e (1962) göre ise sağlığın tüketim malı ve yatırım malı olarak 

ayrımının yapılması oldukça zordur. Bu durumun en önemli nedeni ise sağlıklı 

olmak amacıyla yapılan bir harcamanın ne kadarının tüketim ve ne kadarının yatırım 

harcaması olduğunu gösterecek net bir ölçütün bulunmamasıdır. Bununla birlikte 

                                                 
13

 A.e.,p.4. 
14

M. Grossman, “On the Concept of Health Capital and the Demand for Health”, Journal of Political 

Economy, No.80,1972,pp. 223-255. 
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sağlığın bir yatırım unsuru olarak düĢünülmesi, ekonomik büyüme ve kalkınma için 

oldukça önemlidir
15

. 

 

Gayri safi milli hasılanın hacimsel olarak artıĢı anlamına gelen ekonomik 

büyümenin temelinde yatırım yer almaktadır. Buradan hareketle sağlığın özellikle 

yatırım malı olarak tanımlanması ekonomik büyüme ile yakından iliĢkilidir. Yatırım 

malı olarak değerlendirildiğinde, sağlık düzeyi yüksek olan bir bireyin daha üretken 

olduğu ve ömrün uzamasıyla üretimde yer alma süresinin de uzadığı söylenebilir. Bu 

iki etken bireyin üretime katkısını hem nitelik hem nicelik bakımından etkileyerek 

ekonomik büyümeye olumlu yönde katkı sağlamaktadır. Benzer Ģekilde sağlığın 

pozitif yaklaĢımla tanımlanması ekonomik kalkınmayla da yakından iliĢkilidir. 

Toplumdaki bireylerin sağlık düzeyi ülkelerin kalkınmıĢlık derecelerinin önemli bir 

belirleyicisi olarak kullanılmaktadır. Birçok ekonomik, siyasal, kültürel ve sosyal 

gösterge yardımıyla açıklanan kalkınma günümüzde artık neredeyse sadece eğitim ve 

sağlık göstergeleri ile açıklanmaktadır. Bir diğer ifadeyle eğitim ve sağlık 

problemlerini çözebilmiĢ ülkeler "kalkınmıĢ ülke" olarak kabul görmektedir
16

. 

Ayrıca sağlık ile ekonomik büyüme ve kalkınmanın çift yönlü bir nedensellik 

iliĢkisine sahip olduğunu söylenebilir. Çünkü toplumun sağlık düzeyi kalkınmıĢlık 

derecesini gösteren önemli bir ölçüt olarak kullanılırken, benzer Ģekilde kiĢi baĢına 

gelir düzeyindeki artıĢların daha iyi beslenme, sanitasyon, barınma gibi yaĢam 

koĢullarını sağladığını söylemek yerinde olacaktır. 

 

Grossman'ın sağlık tanımına benzer olarak sağlığın iktisadi tanımlarından 

birini Nixon ve Ulmann (2006) yapmıĢtır. Buna göre sağlık, insanların sağlıkları 

üzerinde etkili olabilecek birçok içsel ve dıĢsal değiĢkeni göz önünde bulundurarak 

kullanmak ve bütçelerine göre maksimize etmek istedikleri bir maldır
17

. Aggleton 

(1990) ise, sağlığın iktisadi bir mal olduğu görüĢünü sağlık ile iktisadi faaliyetleri 

birleĢtirerek açıklamıĢtır. Örneğin sağlık, sağlık bakımı temin etme yoluyla satın 

                                                 
15

 S. J. Mushkin,“Health as an Investment”, The Journal of Political Economy, Vol.70,No.5, Part 2, 

1962, pp.129-157. 
16 M. Tokat, Dünya ve Türkiye'de Sağlık Harcamaları ve Finansmanı, Sağlık Ekonomisi ve Sağlık 

Yönetimi, Haz. C.C. Aktan, U. Saran, Aura Yayınları, Ġstanbul, 2007,s.380-396. 
17 J. Nixon, P. Ulmann, “The Relationship Between Health Care Expenditure And Health Outcomes”, 

European Journal of Health Economics,Vol.1,No.7,2006,pp. 7-18. 
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alınabilen ve sağlık merkezleri ile sağlıklı yiyecek dükkanları v.s. yoluyla satılabilen 

bir maldır. Benzer Ģekilde sağlık, ameliyat ve ilaçlar yoluyla verilebilen ve bir 

hastalık veya kaza yoluyla kaybedilebilen bir olgu olarak değerlendirilmektedir
18

. 

Görüldüğü gibi iktisadi anlamda ele alındığında sağlık, pozitif yaklaĢımla tanımlanan 

kategori içerisinde yer almakla birlikte sağlığın her türlü tanımını kavramanın, sağlık 

seviyesinin arkasındaki faktörlerin belirlenmesi ve sağlıklı olmanın göstergesi olarak 

ele alınacak olan ölçütlerin anlaĢılması için bir ön koĢul olduğunu söylemek 

mümkündür. 

 

Sağlıklı olmanın yansıra onun sürdürülebilir kılınması da son derece 

önemlidir. Sağlığın korunması, sürekliliğinin sağlanması ve geliĢtirilmesi sadece 

sağlık sektörünün sorumluluğunda olan bir konu değildir. Sağlıklı bir toplumdan 

bahsedebilmek için, ekonomik ve sosyolojik çevreler mutlak suretle iliĢki içerisinde 

olmalıdır. Ekonomik çevreler sağlık hizmetlerinin finansmanı için kaynak yaratma 

çalıĢmalarında bulunurken, sosyolojik çevreler biyolojik ve fiziki çevre Ģartlarının 

insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması için gerekli önlemleri 

almalıdır
19

. 

 

Kısacası sağlık, hastalıklardan uzak olma ve sağlıksız olmama durumunu 

ifade eder. Sağlık konusunda üç görüĢ mevcuttur. Bunlardan birincisi olan 

biyomedikal görüĢe göre, tamamen tıbbi olan, kanser, yüksek tansiyon, Ģizofreni gibi 

ÇeĢitli hastalıklar sağlıksızlık olarak görülmektedir. Ġkinci görüĢ olan fonksiyonel 

yaklaĢımda ise, fertlerin duygu, düĢünce ve yeteneklerinin normalden farklılık arz 

etmesi ve fonksiyonlarını yerine getirememesi durumu sağlıksızlık olarak kabul 

edilir. Sonuncu yaklaĢım olan kültürel yaklaĢımda da fonksiyonel yaklaĢıma benzer 

Ģekilde, kiĢinin toplum içindeki yerini, sorumluluğunu ve ödevlerini yerine 

getirememesi durumu sağlıksızlık olarak kabul edilmektedir
20

. Diğer bir deyiĢle 

                                                 
18 Aggleton,a.g.e.,p.11. 
19 SavaĢ Yıldırım, Sağlık Hizmetlerinde Harcama ve Maliyet Analizi, DPT Uzmanlık 

Tezleri, Yayın No: DPT:2350, Ankara,1994,s.10. 
20

Ö. Faruk Batırel, “Sağlık Hizmetleri ve Devlet Politikası”, Marmara Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari 

Bilimler Fakültesi Dergisi,   cilt 3, sayı 3, 1986, s. 171-180. 
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sonuncu yaklaĢıma göre, ferdin değer yargılarıyla toplumun değer yargılarının 

birbirini tutmaması sağlıksızlıktır. 

 

1.1.2. Sağlığın Önemi 

 

Sağlık, hayattaki diğer alanlarda baĢarılı olabilmek için bir ön koĢul olarak 

görülebilir. Günümüzde insanlar bilgi teknolojilerindeki ilerlemelerle birlikte 

ulaĢılabilirliği artan bilgi ve deneyimler sayesinde doğru seçimleri yaptıkları takdirde 

iyi bir sağlık düzeyine kavuĢacaklarını bilmektedirler. Bu nedenle sağlık düzeyi 

üzerinde etkili olabilecek faktörlerin göreli katkılarının belirlenmesi, bireysel açıdan 

büyük önem taĢımaktadır. Bununla birlikte Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlık 

tanımına, bireyin sosyal olarak tam bir iyilik halinde olması ifadesinin eklenmesi, 

sağlığın bireysel önemi yanında toplumsal öneminin de ön plana çıkmasını 

sağlamıĢtır. Bireyin sağlıklı olması, yaĢamdaki görevlerini yerine getirebilmesi, 

üretken olabilmesi, yaĢamdan zevk alabilmesi için önemli olduğu kadar toplumsal ve 

ekonomik boyutta da önemli katkılar sağlayan bir durumdur. Sağlığın özellikle 

eğitim ve diğer insani yetenekler ve özellikler için kullanılan beĢeri sermayenin 

önemli bir unsuru olmasından ötürü taĢıdığı önem, ekonomik geliĢme ile yakından 

iliĢkilidir. 

 

1.1.2.1. BeĢeri Sermayenin Bir Unsuru Olarak Sağlık 

 

BeĢeri sermaye, bir insanı yararlı ve üretken yapan sağlık, bilgi, beceri ve 

yetenek gibi özellikleri içeren bir sermaye türü olarak tanımlanmaktadır. Canpolat'a 

(2000) göre; beĢeri sermaye stoğundaki farklılıklar nasıl bireyler arasında gelir 

farklılıklarına neden oluyorsa aynı zamanda beĢeri sermaye, fiziki sermayenin 

yaptığı etki gibi ülkelerin üretim kapasiteleri ve gelir düzeyleri arasında da 

farklılıklara neden olmaktadır
21

. Özellikle geliĢmiĢ ülkelerde üretim artıĢının, fiziki 

sermaye ve iĢgücüne ilavelerle açıklanamayacak bir hızla arttığı fark edilmeye 

                                                 
21 N. Canpolat, “Türkiye'de BeĢeri Sermaye Birikimi ve Ekonomik Büyüme”, Hacettepe Üniversitesi 

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi,Cilt. 18,Sayı.2, 2000,s. 265-281. 
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baĢlandığı sıralarda iktisatçılar, bu üretim artıĢının beĢeri sermaye ile niteliği ve 

niceliği değiĢen emeğin bir sonucu olabileceğini vurgulamıĢlardır
22

.Weisbrod'a 

(1966) göre bu üretim artıĢının arkasında yatan faktör, fiziki sermayenin kalitesinin 

artıĢı veya üretim sürecinin organizasyonunda bir geliĢme ile açıklanabileceği gibi 

fiziki sermaye dıĢında baĢka bir sermaye türüyle de açıklanabilir. Bu sermaye türü 

ise insan emeğinde soyut olarak bulunan ve emek ile sermayenin bileĢimi ile oluĢan 

beĢeri sermayedir
23

. 

 

Mushkin (1962), Becker (1964) ve Fuchs (1966) gibi iktisatçılara göre sağlık, 

beĢeri sermayenin bir bileĢeni iken Grossman'a (1972) göre sağlık kendi baĢına bir 

sermaye stoğudur ve sağlık sermayesi için bir talep modeli oluĢturulabilir. Buna göre 

sağlık sermayesi beĢeri sermayenin diğer formlarından oldukça farklıdır. Çünkü 

kiĢinin bilgi birikimi ve sağlığı piyasadaki ve piyasa dıĢındaki üretkenliğini 

etkilerken, bireyin sağlık sermayesi bunun da ötesinde üretim süreci içerisinde yer 

alacağı zamanı ve geriye kalan zamanı arasındaki tercihini belirlemektedir. 

 

Sağlığın da dahil olduğu beĢeri sermayenin bütün formlarına yatırım 

yapılabilmesi için öncelikle bu yatırımların getirilerinin ne kadar süre devam 

edeceğinin bilinmesi önem taĢımaktadır. Bu süreyi tahmin etmek için yaĢam 

beklentisi, ölüm oranları gibi sağlık göstergelerine bakılmaktadır. Bu göstergelerin 

yardımı ile birey, üretim süreci içerisinde yer alacağı zamanı ve diğer aktiviteler için 

ayıracağı zamanı göz önüne alarak toplam zamanını optimize edebileceği gibi, beĢeri 

sermayeye yatırım yapması durumunda bu yatırımın getirisinin ne kadar süreyle 

devam edeceğini de tahmin edebilmektedir. Nitekim Zweifel ve Breyer'e (1997) göre 

daha iyi bir sağlık düzeyi, kiĢilerin sağlık düzeylerini olduğundan daha iyi bir 

seviyeye getirmeleri ve gelirlerini arttırabilmeleri için daha fazla zaman anlamına 

                                                 
22

 Mushkin,a.g.e., pp. 129-157. 
23 B.A. Weisbrod, “Investing in Human Capital”, The Journal of Human Resources, Vol.1, No.1, 

1966, pp. 5-21. 
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gelmektedir. Bir baĢka deyiĢle, daha fazla sağlık sermayesine sahip olmanın birey ve 

toplum için daha fazla mal ve hizmet üretimi anlamına geldiği söylenebilir
24

.  

 

Ancak diğer yandan toplumların sağlık düzeylerinde iyileĢmeler yanında 

üretim sürecinde değiĢiklikler de görülmektedir. Sanayi devrimiyle birlikte insan 

yeteneğinin ve kapasitesinin önemli olduğu küçük atölyelerdeki üretim yapısı yerini 

makinelere bırakmıĢtır. Fordist üretim sürecinin ön planda olduğu bu dönemde 

üretimin kalitesinden öte niceliği önem kazanmıĢtır. Ancak 1973 yılında yaĢanan 

petrol krizi ve stagflasyon üretim artıĢı için sadece en ileri teknolojiye sahip olmanın 

yeterli olmadığını göstermiĢ, bu teknolojiyi üretim sürecine uygulayabilecek eğitimli 

ve sağlıklı iĢgücü gereksinimini ortaya koymuĢtur. Schultz'un (1981) da belirttiği 

gibi hem düĢük hem de yüksek gelirli ekonomilerin modernizasyonunda artık önemli 

olan yapılacak tarım için daha fazla toprağa sahip olmak değil, beĢeri sermaye ile 

sağlanan üretim artıĢlarıdır
25

. 

 

Sağlıklı bir toplumda beĢeri sermaye miktarını arttırmak diğer toplumlara 

kıyasla daha kolay gerçekleĢmektedir. Bu nedenle sağlık sermayesi, beĢeri sermayeyi 

arttıran bir unsur olarak görülmektedir. Sağlık sermayesinin beĢeri sermaye 

üzerindeki bu olumlu etkisi, onun beĢeri sermayenin önemli ve vazgeçilmez bir 

unsuru olduğunu göstermektedir. 

 

1.1.2.2. Sağlık ve Eğitim ĠliĢkisi 

 

ĠĢgücü verimliliğine doğrudan doğruya katkı sağlayan ve aynı zamanda 

birbirini tamamlayan sağlık ve eğitim beĢeri sermayenin iki önemli unsuru olarak 

kabul edilmektedir. Buna göre sağlığına özen gösteren ve bu sayede sağlık stokları 

artan bireylerin eğitim düzeyleri de yükselecek ve bu nedenle toplumda hem üretici 

hem de tüketici olarak daha etkin rol oynayacaklardır. 

 

                                                 
24

P. Zweifel, F. Breyer, Health Economics, Oxford University Press, Oxford, 1997,p.92. 
25

T.W.  Schultz, Investing in People:The Economics of Population Quality, University of 

California Press, 1981,p.24. 

 



 16 

Sağlık ve eğitim arasındaki iliĢki ise üç farklı yaklaĢımla açıklanmaktadır. 

Bunlardan birincisi, nedensellik iliĢkisinin eğitimden sağlığa doğru olduğu 

yönündedir. Ġkincisi ise, nedensellik iliĢkisinin yönünün ters çevrilerek, sağlıktan 

eğitime doğru açıklanması yoludur. Üçüncü yol ise Grossman (2000) tarafından 

eğitim ve sağlık arasında herhangi bir nedensellik iliĢkisine gerek kalmadan, eğitim 

ve sağlığı aynı yönde etkileyen fiziksel, zihinsel yetenekler ve karakteristik özellikler 

gibi değiĢkenleri göz önünde bulundurarak açıklamaya dayanmaktadır
26

. 

 

Birinci yaklaĢım dikkate alındığında eğitim düzeyinin yükselmesi için 

harcanan zaman, emek ve para Ģeklinde yapılan eğitim yatırımları, sağlığa yapılan 

yatırımın getirisini arttırmaktadır. Öncelikle birçok sağlık programı, eğitim 

kurumlarında öğretilen okuma-yazma ve diğer bilgilerin yanı sıra kiĢisel hijyen ve 

bakım, sanitasyon gibi temel bilgilere bağlıdır
27

. Örneğin eğitim seviyesi yüksek olan 

insanların sigaranın sağlığa zararlı etkileri ve uygun bir beslenme Ģeklinin nasıl 

olması gerektiği gibi konularda bilgi sahibi olduklarını söylemek mümkündür. 

Bunların yanı sıra, yüksek bir sağlık düzeyi için önemli görülen sağlık hizmetlerinin 

gerçekleĢebilmesi için gerekli olan sağlık personellerinin yetiĢmesi eğitimle mümkün 

olmaktadır. 

 

Nedenselliğin yönü tersine çevrildiğinde ise sağlığın eğitim üzerindeki 

önemli etkisi ortaya çıkmaktadır. Sağlık sermayesi arttıkça eğitime yapılan yatırımın 

getirisi artmaktadır. Öncelikle, bireyin eğitim kurumlarına devam edebilmesi sağlıklı 

olmasıyla yakından iliĢkilidir. Örneğin 1958 yılında Amerika'da yapılan bir 

araĢtırmaya göre, öğrenciler sağlık sorunları sebebiyle her yıl ortalama 8.4 gün 

kaybetmektedirler
28

. Dolayısıyla öğrencilerin sağlık düzeyi, eğitim süresini 

belirleyen önemli faktörlerin baĢında gelmektedir. Benzer Ģekilde sağlık, eğitim 

kurumlarındaki öğrenme sürecinin niteliğini de etkilemektedir. Daha sağlıklı 

                                                 
26 M.Grossman , “The Human Capital Model” ,Handbook of Health Economics,Volume 1, Ed. A.J. 

Culyer, J.P. Newhouse , Elsevier Science B.V.,2000, pp.347-408. 
27 M.P. Todaro,S.C. Smith, Economic Development, Pearson Education Limited, Essex, England, 

2003,p.370. 
28 S.V. Subramanian v.d., “The Macroeconomic Determinants of Health”, Annual Review of Public 

Health,No.23, 2002, pp.287-302. 
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bireylerin eğitimi daha kolay ve daha verimli olmaktadır. Aynı zamanda sağlıklı 

insanlar aldıkları eğitimi hayatlarında daha verimli bir Ģekilde kullanmaktadırlar. 

 

Yüksek bir sağlık düzeyinin eğitim üzerindeki bir baĢka etkisini Mushkin 

(1962) ortalama yaĢam süresini örnek vererek açıklamıĢtır. Buna göre, ortalama 

yaĢam süresinin kısa olması eğitimin toplam verimliliğini düĢürmektedir. Çünkü bu 

koĢullarda eğitime yapılacak olan yatırımın sosyal ve kiĢisel getirisi azalmakta ve 

eğitim cazibesini yitirmektedir. Sağlık ve eğitim arasındaki nedensellik iliĢkisi, 

ampirik birçok çalıĢma tarafından açıkça belirlense ve sağlık ile eğitimin beĢeri 

sermayenin birbirini tamamlayan iki unsuru olduğu vurgulansa da, birbirinden 

ayrılan bazı özellikleri de mevcuttur
29

. 

 

Sağlık ve eğitim arasındaki en önemli fark, sağlık beĢeri sermaye stoğuna 

hem nitelik hem nicelik bakımından bir katkı sağlarken eğitim doğrudan doğruya 

üretim gücünün niteliğini etkilemektedir. Çünkü toplumda hastalık ve sakatlıkların 

azalması ve toplumun sağlık düzeyinin yükselmesiyle birlikte üretime katılan iĢgücü 

miktarı doğrudan artacaktır. Sağlık ve eğitim arasında farklılığa neden olan diğer bir 

unsur ise, sağlığı ölçmek için eğitimde olduğu gibi karĢılaĢtırmayı kolaylaĢtıran net 

bir ölçütün olmamasıdır. Örneğin eğitim açısından bireyin eğitim seviyesiyle bireyin 

elde ettiği kazanç karĢılaĢtırılabilmekte iken, sağlık için benzer bir değerlendirme 

yapılamamaktadır. Bunun nedeni ise, sağlığın ölüm ya da hastalık oranları gibi 

göstergelerinin niteliksel değiĢimden öte niceliksel değiĢimi yansıtmasıdır
30

. 

 

Diğer bir farklılık ise, iyi bir sağlık seviyesinin arkasındaki faktörlerin 

marjinal katkıları birbirinden farklı olduğu için en önemli katkıyı sağlayan faktör 

zamanla değiĢiklik gösterirken, eğitim seviyesinin yükselmesi için gerekli olan 

faktörlerde ise böyle bir belirsizliğin söz konusu olmaması nedeni ile ortaya 

çıkmaktadır. Çünkü birey ilk, orta ve yüksek öğrenim zincirini takip ederek eğitim 

düzeyini yükseltebileceği için eğitimde basamaklı bir yapı söz konusudur. Oysa ki, 

sağlık düzeyinin belirleyicileri arasında sağlık harcamaları, yaĢam biçimi, sağlık 

                                                 
29

 Mushkin, a.g.e., pp. 129-157. 
30

 A.e.,pp.129-157. 
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hizmetlerinin ulaĢılabilirliği ve kalitesi, ekonomik, çevresel ve demografik koĢullar 

ile genetik faktörler yer almaktadır. Dolayısıyla sağlık düzeyinin belirleyicileri 

ülkeden ülkeye ve çeĢitli zamanlarda farklılık arz etmektedir. 

 

Mushkin'e (1962) göre sağlık ve eğitimin birçok ülkede hem özel sektör hem 

de kamu sektörü tarafından finanse edilmesi bir baĢka farklılık ortaya koymaktadır. 

Genellikle finansmanda kamu ve özel sektörün ağırlıkları ülkeden ülkeye 

değiĢebilmekte hatta bir ülkede eğitim ve sağlık için farklı olabilmektedir. Örneğin 

Amerika'da hem sağlık harcamaları hem de eğitim harcamaları 25 milyar dolar 

civarındadır. Ancak sağlık harcamalarının her 1 dolarının 25 senti kamu tarafından 

finanse edilirken kalan 75 senti özel sektör tarafından finanse edilmektedir. Oysa ki, 

eğitim için durum tamamen farklıdır. Eğitim harcamalarının her 1 dolarının 80 senti 

kamu tarafından, kalan 20 senti özel sektör tarafından finanse edilmektedir. Diğer 

yandan eğitim ve sağlıkta yatırım yapma konusundaki seçim farklılığı bir baĢka ayırt 

edici özelliktir. Eğitim konusunda birey yatırım yapmak ile yatırım yapmamak 

arasında bir seçimle karĢı karĢıya iken, sağlık için hiç yatırım yapmamak gibi bir 

seçim söz konusu değildir. Grossman modelinde belirtildiği gibi bireyin hayatta 

kalabilmesi için sağlık stoğunu, belirli bir seviyenin altına düĢürmemesi 

gerekmektedir
31

. 

 

Her ne kadar sağlık ve eğitim birçok noktada farklılaĢsa da, Todaro ve 

Smith'e (2003) göre eğitim ve sağlık birbirini tamamlayan özellikleri nedeniyle 

ekonomik geliĢme sürecinde oldukça önemlidir. Ekonomik bakımdan en önemli 

geliĢmiĢlik göstergesi olan gelir ile sağlık ve eğitim arasındaki nedensellik iliĢkisi iki 

yönlüdür. Bir taraftan yüksek gelirli ülkelerde sağlık ve eğitim düzeyleri genellikle 

yüksek iken, diğer taraftan daha yüksek bir gelir, insanların ve hükümetlerin eğitim 

ve sağlığa daha fazla harcama yapmalarına olanak tanımaktadır. Yapılan harcamalar 

sağlık ve eğitim düzeylerini yükselterek, verimliliği arttırmakta ve bu verimlilik artıĢı 

gelir artıĢını da beraberinde getirmektedir. Bütün bu nedenlerden dolayı ülkelerin 

kalkınma politikalarının temelini gelirin arttırılması kadar sağlık ve eğitim için 

                                                 
31

 A.e.,pp.129-157. 
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ayırılan kaynakların arttırılması ve bunların düzeylerinin yükseltilmesi 

oluĢturmaktadır
32

. 

 

1.2. SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN TANIMI VE KAPSAMI 

 

1.2.1. Sağlık Sektörünün Tanımı 

 

Ülke ekonomilerinin analizini kolaylaĢtırmak ve ekonomiyi yönlendirmek 

bakımından hangi alanlara daha fazla önem verildiğinin ve verilmesi gerektiğinin 

tesbiti ekonomiyi "sektörlere (kesimlere)" ayırmakla mümkün olabilmektedir. Bu 

nedenle her ülke, kendi ekonomisini yapısına uygun olarak belli sektörlere ayırmakta 

ve analizleri bu sektörler üzerinde yapma ihtiyacı duymaktadır. Ancak ülkeler arası 

düzeyde karĢılaĢtırma yapabilmek için herhangi bir "sektör" tanımının ya da genel 

anlamda "sektör" tanımından ne anlaĢıldığının, belli özellikleri kapsayacak Ģekilde 

belirlenmesi gerekmektedir
33

. Bu düĢünceden hareketle çalıĢmamızda öncelikle, 

uluslararası karĢılaĢtırmalara esas olan BirleĢmiĢ Milletler'in "Bütün Ekonomik 

Faaliyetler Ġçin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflandırması (International Standart 

Industrial Classifıcation of All Economic Activities-ISIC)" içinde sağlık 

hizmetlerinin konumu belirtilecek ve daha sonra sektörün kapsamı 

değerlendirilecektir. 

 

Günümüzde sağlık sistemleri, dünya ekonomisindeki en büyük sektörlerden 

birisidir. Sağlık sektörü için 1997’de yapılan toplam harcama, yaklaĢık 2985 milyar 

dolardır. Bu da dünya brüt milli hasılasının neredeyse %8’ne denk düĢmektedir. Bu 

rakamsal boyut, binlerce yıl öncesinde, aile üyeleri, dini örgütler ya da bazen 

profesyonel bir Ģifa verici tarafından tedavi sunulan bir kiĢiyle, bir hastalık 

arasındaki basit ve özel bir iliĢkinin, geçmiĢ iki yüzyıl içinde nasıl geniĢlediğini ve 

                                                 
32

 Todaro ,Smith,a.g.e., p.372. 
33

 Mustafa Öz AteĢler,Otomotiv Sanayii ve Türkiye Ekonomisindeki Etkileri, YayınlanmamıĢ 

Doçentlik Tezi, Ġzmir, 1982, s.7. 



 20 

bir sağlık sistemi tarafından kapsanan kompleks bir ağa nasıl girdiğini 

yansıtmaktadır
34

.  

 

Modern sağlık sistemlerinin yaratılması, yeteneklerin ve aktivitelerin 

farklılaĢmasını ve uzmanlaĢmasını içermekte, aynı zamanda, hastalıkların ekonomik 

yükü konusunda çok büyük değiĢiklikleri de kapsamaktadır. Son zamanlara kadar, 

böyle yüklerin çoğu, verimlilik kaybının bir biçimi olarak ele alınmaktaydı. Çünkü 

insanlar genç ölmekte, hasta olmakta ve çalıĢmalarına engel olacak bir Ģekilde sakat 

kalmaktaydılar. Sağlık bakımının maliyeti, ekonomik kaybın yalnızca küçük bir 

parçası olarak hesaplanmaktaydı. Verimlilik kayıpları özellikle fakir ülkelerde hala 

önemli olmasına rağmen, yaĢamın uzatılması ve sakatlıkların azaltılması, sağlık 

sistemleri için daha fazla sorumluluğun doğması anlamına gelmektedir. Sağlık 

sistemleri tarafından kullanılan kaynaklardaki artıĢ nedeniyle ortaya çıkan ilave yük, 

hastalık ve erken ölümden dolayı karĢılaĢılan ekonomik zararların engellenmesiyle 

telafi edilmektedir
35

. 

 

BirleĢmiĢ Milletler tarafından yapılan sınıflandırmada; her ülkede 

varolabilecek ekonomik faaliyetlerin "ana bölüm (majör division)", "bölüm 

(division)", "ana grup (majör group)" ve "grup (group)" olarak 4'lü ayrımına gidilmiĢ 

ve bu ayrım 4 haneli kodlarla ifade edilmiĢtir. Kısaca ISIC sınıflandırması olarak 

anılan bu sınıflandırmaya göre ana bölümler aĢağıdaki gibidir
36

: 

1.Tarım, Avcılık, Ormancılık ve Balıkçılık 

2.Madencilik ve TaĢocakçılığı 

3.Ġmalat Sanayii 

4.Elektrik, Gaz ve Su 

5.ĠnĢaat ve Bayındırlık ĠĢleri 

6.Toptan ve Perakende Ticaret, Lokantalar ve Oteller 

7.UlaĢtırma, Depoculuk ve HaberleĢme 

                                                 
34

World Health Organization,Health Systems Improving Performance,World Health Report, 

Geneva, 2000, p.5. 
35

 A.e., p.6. 
36 

United Nations,International Standart Industrial Classification of AH Economic Activities, 

Statistical Papers, Series M, No: 4, Rev. 2, New York, 1968, p. 26.  
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8.Bankalar, Sigortalar, Gayrimenkul Alım-Satımı ve ĠĢletmelere Sağlanan 

Hizmetler 

9.Topluma Yönelik Sosyal ve KiĢisel Hizmetler 

 0.Ġyi TanımlanmamıĢ Faaliyetler 

Bu sınıflandırma içinde sağlık hizmetleri 9 numaralı ana sektör içinde yer 

almaktadır. 9 numaralı ana sektörün, iki haneli sınıflandırmaya göre içeriği 

Ģöyledir
37

: 

91.Kamu Yönetimi ve Savunma 

92.Sağlıkla Ġlgili ve Benzeri Hizmetler 

93.Sosyal Hizmetler ve Topluma ĠliĢkin Hizmetler 

94.Eğlence ve Kültür Hizmetleri 

95.KiĢisel veya Hane halkına Yönelik Hizmetler 

96. Uluslararası ve Diğer Sınır ötesi KuruluĢlar 

Bu sınıflandırma içinde sağlık hizmetleri 92 numaralı bölüm ile 93 numaralı 

bölümün bir kısmıdır. 92 ve 93 numaralı bölümlerin "Ana Grup"lara ve "Grup"lara 

göre ayrımı Tablo 1'de verilmiĢtir 

 

Tablo 1: Uluslararası Standart Sanayi Sınıflandırması (ISIC) Ġçinde Sağlık 

Hizmetleri 
BÖLÜM NO ANA GRUP NO GRUP NO SINIF BAġLIĞI 

92 920 9200 Sağlıkla Ġlgili ve Benzeri Hizmetler 

93 931 9310 Eğitim Hizmetleri 

 932 9320 Bilimsel Enstitüler ve AraĢtırma Merkezleri 

 933 9331 Doktorluk Hizmetleri, DiĢçilik Hikmetleri, 

Diğer Sağlık Hizmetleri 

  9332 Veterinerlik Hizmetleri 

 934 9340 Sosyal Hizmetler 

 935 9350 Ticari, Mesleki ve Sendikal Ortaklıklar 

 939  Diğer Sosyal ve Topluma ĠliĢkin Hizmetler 

Kaynak: Unıted Nations,International Standart Industrial Classification o f  All Economic 

Activities,Statistical Papers, Series M, No: 4, Rev. 2, New York, 1968, s. 38 'den derlenmiĢtir. 

 

 

Sağlık hizmetleri, bu tablodan da anlaĢılacağı gibi, ISIC sınıflandırmasında 

9200 ve 9331 grup numaralı ekonomik faaliyetlerden oluĢmaktadır. Söz konusu 9200 

ve 9331 numaralı grupların kapsamında yer alan ekonomik faaliyetlerin ayrıntısı 

Ģöyledir: 

                                                 
37

 United Nations, a.g.e., p. 26. 
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9200: Sağlıkla ilgili hizmetler ve çöp kaldırma, kanalizasyon düzenleri, 

drenaj sistemleri iĢletmeciliği; gündelik temizlikçilik, baca temizleme hizmeti, 

pencere ve büro temizliği hizmetleri, zararlı hayvanlarla mücadele hizmetleri, 

buharla temizleme hizmeti, dezenfeksiyon hizmetleri ve benzeri diğer hizmetler
38

. 

 

9331: Tıbbi hizmetler, cerrahlık, diĢçilik ve diğer sağlıkla ilgili hizmetler. 

Hastane, sanatoryum ve benzeri diğer hasta bakımı ve tedavi kurumlan; ana ve çocuk 

sağlığının korunmasına iliĢkin danıĢma merkezleri; sağlık hizmetlerinde istihdam 

edilen veya kendi hesabına çalıĢan hemĢireler ve ebeler; uzman veya pratisyen 

hekimlerin muayenehaneleri ve danıĢma salonları; pedikürcü, ortopedist, 

fizyoterapist, gözcü, ve diğer benzeri pratisyenler; diĢçiler; ambulans hizmetleri; 

hekimlerin ve diĢ doktorlarının hastalıkların teĢhis ve tedavisiyle bağlantılı hizmet 

taleplerini karĢılayan tıbbi ve diĢçilikle ilgili laboratuarlar bu grupta yer almaktadır
39

. 

 

Bu açıklamalardan da anlaĢılacağı gibi 9200 numaralı grupta insan sağlığını 

dolaylı yoldan etkileyen, ancak kesinlikle ihmal edilemez önemde olan, çöp 

toplanması, kanalizasyon düzeni, haĢere mücadelesi gibi, çevreye yönelik koruyucu 

sağlık hizmetleri yer almaktadır. Buna karĢılık 9331 numaralı grupta; doğrudan insan 

sağlığının geliĢtirilmesi ve hastalıkların iyileĢtirilmesine yönelik hasta bakımı ve 

tedavi hizmetleri yer almaktadır. 

 

Buna göre, ISIC uluslararası sektör sınıflandırmasında, ekonomik faaliyet 

olarak sağlık ve sağlıkla ilgili hizmetler, hizmetlerin niteliğinden çok hizmeti yürüten 

kiĢi ve kurum dikkate alınarak sınıflandırılmıĢtır. Bir baĢka ifadeyle, ISIC 

sınıflandırması, sektörün arz boyutu dikkate alınarak yapılmıĢtır. 

 

Sağlık sektöründeki arzı gerçekleĢtiren iĢletmeler, sektöre yönelik hizmet 

talepleri ve bu hizmetlerin finansmanı diğer ekonomik faaliyetlerden önemli ölçüde 

                                                 
38

 Nations Unies, Index de la Classification Internationale Type. Par Industrie, de Toutes les 

Branches d'Activité Économique, Études Statistiques Série M, No: 4, Rev. 2/Add. 1, Édition Avec 

Index, New York, 1975, p. 173. 
39

A.e. ,p. 174. 
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farklıdır. Öncelikle, sağlık hizmetlerinin niteliğinden dolayı bu sektörde özel 

iĢletmeler yanında kamu iĢletmeleri de faaliyet göstermektedir. Üstelik sağlık 

sektöründe faaliyette bulunan kamu iĢletmeleri, birçok ülkede özel kesimden daha 

büyük paya sahiptir. Bunun sonucu olarak sağlık hizmetleri arzı, diğer ekonomik mal 

ve hizmetlerde olduğu gibi, yalnızca kâr amacıyla yapılmamaktadır. Yani sağlık 

hizmetleri arzında kâr yanında "toplumsal fayda" niteliği de çok önemlidir. 

 

Benzer Ģekilde sağlık hizmetleri talebi de, diğer ekonomik sektörlere yönelik 

talepten önemli derecede farklıdır. Bu farklılığın ortaya konulabilmesi için özel mal 

ve hizmetlerdeki talebin ortaya çıkıĢ sürecinin gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

Talep, satın alma gücüyle desteklenmiĢ satın alma isteğidir
40

. Bu satın alma isteğinin 

ardında bulunan unsur ise ihtiyaçtır. Buna göre özel mal ve hizmetlerde talebin 

ortaya çıkıĢ süreci Ģöyledir: 

 

ĠHTĠYAÇ     SATINALMA ĠSTEĞĠ +SATINALMA GÜCÜ                     TALEP 

 

 

Buna göre bir ihtiyacın talebe dönüĢmesi satın alma isteği ve satın alma 

gücünün varlığına bağlıdır. Buna karĢılık sağlık sektörüne iliĢkin olarak ihtiyaç, satın 

alma isteği ve satın alma gücüne bağlı olmadan talebe dönüĢebilmektedir. 

 

Öncelikle "sağlıklı olma isteği" olarak ifade edilebilecek olan ihtiyaç, yaĢama 

isteğine bağlı olarak herkeste bulunmaktadır. Ancak bunun "satın alma isteği"ne 

dönüĢmesi algılanan sağlık düzeyinde bir bozulma (gerileme) olmasına veya 

bozulma riskinin hissedilmesine bağlıdır. Bu noktada bireysel gereksinim ile tıbbi 

gereksinim farkı önem kazanmaktadır. KiĢiler ilgisizlik veya bilgisizlik nedeniyle, 

tıbbi açıdan var olan ihtiyacı satın alma isteğine dönüĢtürmeseler de, kamu otoritesi 

bu kiĢiler adına sağlık hizmeti talebi ortaya çıkarabilmektedir. Örneğin bulaĢıcı 

hastalık riski bulunan kiĢilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi ve hasta olduğu 

belirlenen bireylerin tedaviye alınması kiĢinin kendi isteği dıĢında, kamu 

zorlamasıyla söz konusu olabilmektedir. 

                                                 
40

 Tevfik Pekin, Ekonomiye GiriĢ, Ġzmir, 1991, s. 42. 
 



 24 

 

Benzer bir Ģekilde tıbbi ve sosyal açıdan sağlık hizmetine ihtiyaç olması, 

ancak gerekli satın alma gücünün bulunmaması durumunda da kamu otoritesi, sosyal 

güvenlik kuruluĢları eliyle veya bütçe kaynaklarıyla finanse ederek sağlık hizmeti 

talebi ortaya çıkarabilmektedir. Örneğin ödeme gücü olmayan vatandaĢların devlete 

ait sağlık kuruluĢlarında ücretsiz tedavi ve muayene edilmesi, sosyal devlet 

anlayıĢının gereğidir. 

 

Sağlık sektöründeki arz ve talebin bu Ģekilde diğer sektörlerden farklı olması, 

sağlık hizmetlerinin dıĢsallığından ve hizmetin karĢılığında insan hayatının devamı 

gibi hiç bir ekonomik değerle ölçülemeyecek bir konunun bulunmasından 

kaynaklanmaktadır. Bu nedenle sağlık hizmetleri toplumsal niteliklidir. Dolayısıyla 

sağlık sektörünün, diğer ekonomik sektörlerden önemli derecede farklılaĢtığını 

söyleyebiliriz. Gerek sağlık hizmeti arzında gerekse sağlık hizmeti talebinde ve 

finansmanında görülen bu farklılıklar nedeniyle sağlık sektörü, diğer ekonomik 

sektörlerden ayrı olarak ele alınmalıdır. Bu farklılığın ortaya konulabilmesi için 

sağlık ve hastalık kavramlarının incelenmesi ve sağlık hizmetlerinin özelliklerinin 

ortaya konması gerekmektedir. Bu gereklilikten hareketle aĢağıda öncelikle sağlık ve 

hastalık kavramları üzerinde durulmuĢ; daha sonra sağlık sektörünün özellikleri 

değerlendirilmiĢtir. 

 

1.2.2. Sağlık Sisteminin Etkinliği Ve BaĢarısı 

 

Bir ülkedeki sağlık sisteminin etkin olup olmadığının değerlendirilmesi, 

sistemin amaçlanna ulaĢma düzeyinin tesbitiyle mümkündür. Bu nedenle sağlık 

sistemlerinde varolan amaçlann gözden geçirilmesi faydalı olacaktır. Sağlık 

sisteminin amaçlan genel olarak aĢağıdaki gibi özetlenebilir
41

: 

Erken ölümü önleyerek, yaĢam süresini uzatmak. 

Sağlık için psikolojik ve fonksiyonel normlardan sapmaların mümkün 

olduğunca geciktirilmesi. 

                                                 
41

 Ali Ekrem Özkul, Sağlık Sistemleri Planlama ve Kontrolü, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Ed. 

Hikmet Seçim, No:819,EskiĢehir,1994, s.10-11. 
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Hastalığın ve sakatlığın mümkün olduğunca azaltılması. 

Yüksek düzeyde iyilik ve bireysel tatmine eriĢilmesi. 

Direncin artırılarak, sağlığın korunması yeteneğinin oluĢturulması. 

Çevre ile iliĢkilerde yüksek tatmine ulaĢılması. 

 

Kaynaklan sınırlı olan kesimin sağlıkla ilgili eğitimi ve araĢtırma yapılması. 

Bütün bu amaçlan bir cümle ile özetlemek gerekirse, "bir ülkedeki sağlık sisteminin 

temel amacı, toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesidir". Bu amaca ulaĢılıp 

ulaĢılmadığı ise, sağlık alanında uluslararası karĢılaĢtırmalarda kullanılan ölçütler 

açısından ülkedeki durumun ve geliĢimin tespit edilmesiyle mümkündür. 

 

Tek baĢına toplumun sağlık düzeyinin göstergesi olarak kullanılabilecek bir 

kriter mevcut değildir. Bununla birlikte "bebek ölüm hızı" ve "beĢ yaĢ altı ölüm 

oram", uluslararası karĢılaĢtırmalarda en sık kullanılan güvenilir ölçütler arasındadır. 

Ülkelerin sağlık konumlan ve dolayısıyla sağlık sistemlerinin baĢarısı hakkında bilgi 

verebilecek baĢlıca göstergeler üç büyük grupta toplanabilmektedir
42

: 

KiĢiye özgü, yaĢamsal istatistiklerle ilgili ölçütler. 

Çevreye özgü etmenlerle ilgili ölçütler. 

Sağlık hizmetlerinin niteliğini gösteren ölçütler. 

Birinci grupta yer alan kiĢiye özgü yaĢamsal istatistiklerden en sık 

kullanılanları "bebek ölüm hızı", "anne ölüm hızı", "beĢ yaĢ altı ölüm oranı", 

"ortalama yaĢam süresi", "beklenilen yaĢam umudu", "ölü doğum oranı", "sık 

rastlanılan hastalıklarda ölüm oranlan" gibi göstergelerdir. Bu göstergeler göreli 

olarak daha homojen yapıdadır. Aynca, bu gruptaki ölçütler de, doğurganlık 

ölçütleri, hastalık (morbidite) ölçütleri, ölüm (mortalite) ölçütleri olmak üzere üç 

önemli gruba ayrılır
43

: Ġkinci grupta yer alan, çevreye yönelik sağlık istatistiklerinde 

ise arıtılmıĢ su kullanan veya sağlıklı konutlarda oturan nüfus oranı gibi göstergeler 

kullanılırken; sağlık hizmetlerinin niteliğini, kaliteden çok kantiteye dayalı olarak 

                                                 
42

 Yıldız Tümerdem, Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği), Cilt: I-II, Ġstanbul, 1992,s. 205-229.  
43

 Nur Tuncel v.d.,Halk Sağlığı HemĢireliği., Anadolu Üniversitesi Yayınları (Haz. Naci Güçhan), 

No:568, EskiĢehir, 1993, s. 42. 
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gösteren istatistiklerin baĢında "hekim baĢına düĢen nüfus", "yatak baĢına düĢen 

nüfus", "hastanelerde ortalama yatıĢ süresi" gibi göstergeler gelmektedir. 

 

KuĢkusuz sağlık sistemlerinin baĢarısını bu tür rasyolarla değerlendirebilmek 

için, o ülkede sağlık istatistiklerinin düzenli, güvenilir ve ülke genelini yansıtacak 

düzeyde olması gerekmektedir. Sağlık istatistiklerinin düzenliliği, geliĢmiĢ ülkelerde 

sağlanmıĢ olmakla birlikte, geliĢmekte olan ülkelerin birçoğu için düzenli istatistik 

bulmak hâlâ önemli bir sorundur. 

 

1.2.3. Sağlık Hizmetlerinin Genel Özellikleri 

 

Sağlık sektörünün kendine has bazı özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler, 

sağlık sektörünün diğer sektörlerden farklı bir konuma sahip olmasına yol açmakta 

ve bu özelliklerin sonucunda bütün ülkelerde yoğun devlet müdahalesi söz konusu 

olmaktadır. Sağlık sektörünün özelliklerinden bir kısmı tıp biliminin niteliklerinden; 

bir kısmı sağlık/hastalık olgusunun insani/duygusal boyutunun bulunmasından; bir 

kısmı da sağlık ile ekonomik kalkınma arasındaki yakın iliĢkiden kaynaklanmaktadır. 

 

Konuyla ilgili çalıĢmalarda sağlık sektörünün birçok özelliği sıralanmaktadır. 

Bu konuda yapılmıĢ hemen hemen bütün çalıĢmalarda, sağlık sektörünün kendine 

özgü nitelikleri bulunduğu kabul edilmekte ve bu konuya yer verilmektedir. 

Gerçekten de sağlık sektörü ekonomideki diğer sektörlerden oldukça farklı 

özelliklere sahiptir ve bu özellikler dikkate alınmadan yapılacak değerlendirmeler 

yetersiz kalacaktır. 

 

Ġnsanların en büyük hazinesi olan sağlığın elde edilmesi korunması ve 

devamlılığının sağlanması amacıyla, sağlıkla ilgili mal ve hizmet üreten bütün kurum 

ve kuruluĢların oluĢturduğu yapıya genel olarak sağlık sektörü denilmektedir. Sağlık 

sektörü tarafından sağlık odaklı gerçekleĢtirilen tüm faaliyetler ise sağlık hizmetleri 

olarak tanımlanmaktadır 
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AĢağıda sağlık hizmetlerinin ve sağlık sektörünün özellikleri ele alınmıĢtır. 

Sağlık sektörü ve sağlık hizmetlerinin özelliklerinin bir kısmı, yukarıda değinildiği 

gibi, sağlık/hastalık olgusunun insani boyutundan kaynaklanmaktadır ve bu nedenle 

"sağlık hizmetlerinin genel özellikleri" Ģeklinde bir alt baĢlık halinde ele alınması 

uygun olacaktır.  

 

Sağlık hizmetlerinin genel özellikleri, sağlık hakkının temel insan 

haklarından biri olması; sağlığın uluslararası bir sorun olması; sağlık harcamalarının 

beĢeri sermaye yatınım niteliğine sahip olması; sağlık hizmetlerinin kamusal hizmet 

niteliğinde olması;sağlık hizmetleri piyasasında bilginin asimetrik olması Ģeklinde 

sıralanabilir. Bu özellikler aĢağıda ayrı ayrı ele alınmıĢtır. 

 

1.2.3.1. Sağlık Hakkı, Temel Ġnsan Haklarından Biridir 

 

Sağlıklılık temel insan haklarından biridir. 10 Aralık 1948 tarihinde BirleĢmiĢ 

Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen Ġnsan Haklan Evrensel Bildirisi'nin 

25. Maddesi sağlık hakkını güvenceye almıĢtır
44

: 

"Herkesin, kendisinin ve ailesinin sağlığı ve refahı için besin, giyim, barınma, 

tıbbi bakım ve gerekli sosyal servisleri içeren uygun yaĢama standardına ulaĢma 

hakkı vardır." 

Ġnsan Haklan Evrensel Bildirisinde yer alan bu ifadenin dıĢında, DSÖ 

Anayasasında da sağlık hizmetlerinden yararlanmanın bir insan hakkı olduğu ifadesi 

yer almıĢtır
45

: 

"Irk, din, politik inanç, ekonomik ve sosyal durum farkı gözetilmeksizin 

herkesin ulaĢılabilecek en yüksek sağlık düzeyine ulaĢması temel haklarından 

biridir." 
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Tümerdem a.g.e., s. 15. 
45

 Nusret FiĢek, “Hekimlikte ÇağdaĢ GörüĢler Açısından Sağlık Politikası”, Ankara ve Ġzmir Tabip 

Odaları Bülteni,Yıl:2, Sayı: 17, s. 19-23. 
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1.2.3.2. Sağlık Uluslararası Bir Sorundur 

 

Sağlık hizmetlerinin, özellikle temel sağlık hizmetlerinin geliĢtirilmesi, 

Dünya toplumu tarafından ortak bir sorun olarak algılanmaktadır. On dokuzuncu 

yüzyılın ortalarından itibaren sağlıkla ilgili uluslararası toplantıların yapılması, 

Dünya toplumundaki bu anlayıĢın ürünüdür. Ġnsanların ülkeler arası hareketliliği 

nedeniyle, bulaĢıcı hastalıkların kolaylıkla ülkeden ülkeye sıçraması; sağlığın, 

uluslararası bir sorun olarak algılanmasına ve ortak çabanın gerekliliğinin kabul 

edilmesine neden olmuĢtur. 

 

Sağlığın uluslararası iĢbirliğini gerektiren bir sorun olarak algılanması, 

özellikle veba, kolera gibi bulaĢıcı hastalıkların büyük salgınlar yapmasına 

dayanmaktadır. Bu salgınların ülkeden ülkeye sıçramasını önlemek için, ülkeler 

sağlık alanında iĢbirliği gereği duymuĢlar ve Fransız Hükümetinin daveti üzerine 

1851 yılında Paris'te ilk uluslararası toplantı yapılmıĢtır. 1903 yılında bu toplantıların 

karantina iĢleri için uluslararası sürekli bir örgüt kurulması önerilmiĢ ve bu toplantıda 

alman kararlar doğrultusunda, 1907 yılında "Uluslararası Halk Sağlığı Örgütü" 

kurulmuĢtur. Uluslararası Halk Sağlığı Örgütü'nün kuruluĢunu sağlayan "Roma 

AnlaĢması", sağlık alanında ilk uluslararası sözleĢmedir
46

. 

 

BirleĢmiĢ Milletler'in bir alt kuruluĢu olan ve resmi olarak 1948 yılında 

kurulan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu alanda faaliyet gösteren en kapsamlı 

kuruluĢlardandır. DSÖ'nün Genel Müdürlüğünü yapmıĢ Dr. Mahler'in ifadesiyle 

DSÖ'nün birçok görevi, fakat tek bir amacı vardır: "Bütün Dünyadaki insanların 

mümkün olan en yüksek sağlık seviyesine ulaĢmalarını sağlamak"
47

. 

Bu örgütün anayasasına göre görevleri Ģunlardır
48

: 

Uluslararası sağlık hizmetlerini yönlendirme ve koordine etmek. 
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BirleĢmiĢ Milletler ve örgütleri, hükümetler, meslek grupları ve gereken diğer 

örgütler ile sağlık alanında iĢbirliği yapmak. 

Ġsteyen hükümetlerin sağlık idaresini güçlendirmek için teknik yardım etmek. 

Sağlık meslek mensuplarının eğitim standartlarını geliĢtirmek ve personel 

eğitimi için hükümetlere yardımda bulunmak. 

TeĢhis yöntemlerini standardize etmek. 

Epidemiyoloji, istatistik ve gerekli teknik hizmetler için örgüt kurmak ve bu 

hizmetleri geliĢtirmek. 

Besinler, aĢı ve serumlar, ilaçlar için uluslararası standartlar geliĢtirmek. 

Sağlık alanında bilimsel araĢtırmaları yürütmek ve geliĢtirmek. 

Sağlık ile ilgili konularda meslek mensuplarına ve halka yayın yapmak. 

 

DSÖ dıĢında, doğrudan sağlık amaçlı olmasalar da, görevleri arasında 

özellikle sosyal sağlık sorunlarının çözümü bulunan birçok uluslararası kuruluĢ görev 

yapmaktadır. Bunların belli baĢlıları BirleĢmiĢ Milletler Çocuklara Yardım Fonu 

(UNICEF), BirleĢmiĢ Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), BirleĢmiĢ Milletler 

Kalkınma Programı (UNDP), Kızılhaç, Dünya Gıda Programı (WEP), BirleĢmiĢ 

Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Organizasyonu (UNESCO) olarak sayılabilir
49

. 

Sağlık sorunlarının uluslararası boyutu nedeniyle kurulan birçok örgütün yanında, 

uluslararası konferanslar da düzenlenmektedir. Bu konferansların en önemlilerinden 

biri,1978 yılında Alma Ata'da gerçekleĢtirilen hükümetler arası konferanstır. Daha 

sonra ayrıca, ele alınacak olan konferansın sonunda yayınlanan bildirinin birinci 

maddesinde; 

 

" Sağlığın temel insan haklarından biri olduğu ve bunu da mümkün olan en 

iyi bir seviyede tutulmasının Dünya çapında en önemli sosyal bir amaç olduğu ve bu 

amacın gerçekleĢtirilebilmesi için de, sağlık sektörüne ek olarak diğer birçok sosyal 

ve ekonomik sektörlerin çabalarını gerektirdiği gerçeği bir defa daha 
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vurgulanmıĢtır.
50

"denilerek, sağlığın uluslararası boyutu açıkça belirtilmiĢtir. Ayrıca, 

aynı bildirinin üçüncü maddesinde; 

 

"Ġnsanların sağlıklarının geliĢtirilmesi ve korunması ekonomik ve sosyal 

kalkınmayı devam ettirme bakımından gerekli olup daha iyi bir yaĢam seviyesine ve 

Dünya barıĢının elde edilmesine katkısı vardır.
51

 " ifadesine yer verildikten sonra 

dokuzuncu maddede; 

 

"Bütün ülkeler tüm halkı için gerekli temel sağlığı sağlamak için bir ortaklık 

ruhu ile iĢbirliği yapmalıdır. Çünkü herhangi bir ülkede insanların sağlıklı olması 

diğer memleketleri ve onların menfaatlerini de ilgilendirir.
52

 "denilerek uluslararası 

iĢbirliğinin önemi vurgulanmıĢtır. 

 

DSÖ ve diğer BirleĢmiĢ Milletler örgütlerinin, özellikle geliĢmekte olan 

ülkelerle ortaklaĢa yürüttükleri uluslararası sağlık mücadelesinin en güzel 

örneklerinden birini, bir zamanların en fazla çocuk ölümlerine yol açan çiçek 

hastalığının, Dünya çapında ortadan kaldırılması oluĢturmaktadır. Benzer bir iĢbirliği 

ruhu günümüzde de, çocuk felci hastalığının Dünya çapında ortadan kaldırılması için 

verilen mücadelede sergilenmektedir. 

 

Uluslararası alanda gösterilen bu kararlılığa karĢılık sıkıntısı çekilen en 

önemli sorun, söz konusu projelerin finansmanında kullanılacak ekonomik 

kaynakların yetersizliğidir. Dünyanın zengin sanayileĢmiĢ ülkelerinin bu alana yeterli 

kaynak aktarması yanında, geliĢmekte olan ülkelerin de bu alana yerel düzeyde 

destek vermesi önem taĢımaktadır. 
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1.2.3.3. Sağlık Harcamaları BeĢeri Sermaye Yatırımıdır 

 

1960'lı yıllarda ekonomi literatüründe yerini alan "beĢeri sermaye" 

kavramının geliĢiminde önemli rolü olan T.W. Schultz, beĢeri sermaye yatırımlarını 

beĢ kategoride ele almaktadır
53

: a) sağlık hizmet ve tesisleri, b) iĢbaĢında eğitim, c) 

resmi öğretim, d)özellikle tarımsal bilgiyi yayma programlarını da içine alan çalıĢma 

programları, e) birey ve ailelerin değiĢen iĢ olanaklarından yararlanabilmek için 

yaptıkları göçler. Schultz'un sınıflamasında birinci sırada yer aldığı gibi; sağlık 

hizmetleri, temel üretim faktörü olan insanın çalıĢma yeteneklerini geliĢtiren 

unsurlardan biri olması nedeniyle, sağlık hizmetlerine yapılan harcamalar genel 

olarak bir tüketim değil, beĢeri sermayeye yapılan yatırımdır. 

 

Harcamanın yapıldığı dönemde, sağlık için yapılan harcama doğrudan bir 

tüketim olarak görülebilir. Ancak sağlık harcamaları, kaybedilen çalıĢma yeteneğinin 

yeniden kazanılmasını sağladığı gibi; potansiyel yetenek kayıplarını önlemesi 

nedeniyle de, bir yatırım harcaması olarak değerlendirilmelidir. Örneğin bir kiĢinin 

hastalığının tedavi edilmesi, doğrudan kiĢinin çalıĢma yeteneğini yeniden 

kazanmasını sağlayacaktır. Buna karĢılık, herhangi bir hastalık mevcut olmadığı 

halde yapılan genel bir sağlık taraması, doğrudan kiĢilerin çalıĢma yetenekleri 

üzerine olumlu katkıda bulunmayacaktır. Ancak bu sağlık taraması, ileride ortaya 

çıkması muhtemel hastalıkların belirlenmesini sağlayacağından, bireylerin çalıĢma 

yeteneğindeki kayıp potansiyelini ortadan kaldıracaktır. Zira, hastalıkların erken 

teĢhisi hem tedaviyi kolaylaĢtırmakta, hem de yapılacak harcamayı azaltmaktadır. 

Bir baĢka ifadeyle, kiĢinin hastalığının tedavi edilmesi, çalıĢamaması nedeniyle 

ortaya çıkan üretim ve ücret kaybını engellemekte; buna karĢılık, koruyucu sağlık 

hizmetleri yoluyla kiĢinin hasta olmasının önlenmesiyle ileride ortaya çıkabilecek 

üretim ve ücret kayıplarını engellemektedir. 

 

Sonuç olarak, gerek koruyucu sağlık hizmetleri gerek tedavi hizmetleri, 

beĢeri kaynakların geliĢimini sağlamaktadır. BeĢeri kaynak geliĢimi; bilginin, 
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becerilerin ve toplumdaki kiĢilerin yeteneklerinin artması süreci olarak 

tanımlanmaktadır
54

. Bu tanım çerçevesinde, sağlık hizmetinin beĢeri kaynak 

geliĢimine katkısı açıkça görülmektedir. AĢağıda ayrıntılı olarak ele alındığı gibi; 

ekonomik kalkınma ile sağlık hizmetleri iliĢkisinin hareket noktası da, sağlık 

hizmetlerinin beĢeri sermaye yatırımı olması niteliğidir. 

 

1.2.3.4. Sağlık Hizmetleri Piyasasında Bilgi Asimetriktir 

 

Ekonominin bütün sektörlerinde, genel olarak arz ve talep tarafları eĢit 

olmasa da, eĢite yakın bir bilgiye sahiptir. Arz eden tarafın, konunun teknik yönlerini 

bilmesine karĢılık; talep sahibi de, en azından sunulan mal veya hizmetin kendisine 

ne ölçüde yarar sağlayacağını genellikle bilmektedir. Yeterli bilgiye sahip değilse 

bile, belli bir piyasa araĢtırmasından sonra bu konuda tatmin edici bir bilgi düzeyine 

sahip olabilir. Örneğin hemen herkes evinde herhangi bir elektronik eĢyayı 

kullanmakta; normal koĢullarda bu bireylerin hiçbiri söz konusu eĢyanın teknik 

yönlerini bilmemektedir. Ancak bir elektronik eĢya satın alacak birey, daha önce bu 

eĢyayı kullananlardan veya satıcılardan alacağı bilgilerle, kendi gereksinimine en 

uygun gelecek model konusunda karar verebilecek bilgi birikimine sahip 

olabilmektedir. 

 

Buna karĢılık sağlık hizmetleri talep eden birey, ne düzeyde bir araĢtırma 

yaparsa yapsın, hangi tedavi yönteminin kendisine daha iyi geleceğini öğrenme 

olanağına sahip olamayacaktır. Bu konuda bilgisine baĢvurulacak kiĢi, uzun ve 

yorucu bir eğitimden geçmiĢ ve kendisine bu hizmeti sunacak düzeye gelmiĢ olan 

hekimdir. Hekimlik mesleğinin inceliklerinin ve sağlık hizmetinin niteliklerinin, 

basit bir bilgilenme süreciyle öğrenilemeyeceği açıktır. Bu nedenle sağlık hizmetleri 

piyasasında bilgi asimetriktir. 

 

Sağlık hizmetleri piyasasında bilginin asimetrik olması, sağlık hizmeti 

tüketicisini "belirsizlik altında seçim" yapmaya zorlamaktadır. Bir baĢka ifadeyle, 
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sağlık tüketicisinin fiilen seçebileceği imkanlar sınırlıdır. Dolayısıyla sağlık 

hizmetinden yararlanacak kiĢi, fiyat hariç alacağı hizmetin kalitesi ve maliyeti 

konusunda belirsizlik altında seçim yapmaktadır
55

.
 

 

1.2.4. Sağlık Sektörünün Yapısı 

 

1.2.4.1. Sağlık Hizmetleri 

 

5.1.1961 gün ve 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin SosyalleĢtirilmesi 

hakkındaki kanun sağlık hizmetlerini Ģöyle tanımlamıĢtır: "Sağlık Hizmetleri, insan 

sağlığına zarar veren çeĢitli faktörlerin yok edilmesi ve toplumun bu faktörlerin 

tesirinden korunması, hastaların tedavi edilmesi, bedeni ve ruhi kabiliyet melekeleri 

azalmıĢ olanların iĢe alıĢtırılması için yapılan tıbbi faaliyetlerdir
56

. 

 

Dünya Sağlık örgütü de (WHO) sağlık hizmetlerini Ģöyle tanımlamaktadır: 

Belirli sağlık kuruluĢlarında, değiĢik tip sağlık personelinden yararlanarak toplumun 

gereksinme ve isteklerine göre değiĢen amaçları gerçekleĢtirmek ve böylece kiĢilerin 

ve toplumun sağlık bakımını her türlü koruyucu ve tedavi edici etkinliklerle 

sağlamak üzere ülke çapında örgütlenmiĢ kalıcı bir sistemdir
57

.Sağlık Hizmetlerini, 

çeĢitli sağlık kurum ve kuruluĢlarında hastalıkların teĢhis ve tedavisi ile insanların 

mevcut sağlıklarının korunması için değiĢik tip sağlık personeli tarafından yürütülen 

çabaların tümü olarak da tanımlayabiliriz. 

 

Sağlık hizmetlerini üretmenin amacı, tüm toplumun sağlıklı bir yaĢam 

sürmesini sağlamaktır. Sağlık hizmetleri arz ettiği çeĢitli özelliklerden dolayı en 

demokratik ülkelerde bile devlet tarafından karĢılanabilmektedir. Dünya Sağlık 
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Örgütü'nün "Sağlık hizmetleri, devletin iktisadi iĢlevinin en az düzeyde olduğu 

ülkelerde bile kamu iĢlevidir." tanımını vermesi de sağlık hizmetlerinin kamusal bir 

yönünün olduğunu ortaya koymaktadır
58

. Sağlık hizmetleri piyasası bazı 

özelliklerinden dolayı diğer mal ve hizmet piyasalarından oldukça farklı bir yapı arz 

etmektedir. Bu özelliklerden önemli birkaçını incelemeye çalıĢalım. 

 

Sağlık hizmetleri piyasasında tüketici konumundaki kiĢinin özgürlüğü 

sınırlıdır. Bu insan kendisinin adına bir hekimin talep Ģeklini ve miktarını 

belirlemesini sağlamak zorundadır. Hekim hasta için gerekli olan mal ve hizmet 

çeĢitlerini belirlerken de maliyet, fiyat, gelir gibi iktisadi faktörleri değil, tıbbın 

imkanlarını dikkate alır. Hasta fert, normal piyasalardaki tüketicilerin bağımsız 

davranıĢlarının aksine, hekim, hastane idaresi ve ilaç firması karĢısında "mutlak 

bağımlı" durumundadır. Pazarlık etme, mal veya hizmeti almaktan vazgeçme, baĢka 

bir zamana erteleme yâda ikame etme gibi bağımsızlıkları sınırlanmıĢtır
59

. Sağlık 

hizmetleri piyasasındaki bu kurallara uymamanın hayati bir tehlike arz edebileceği 

düĢüncesi bağımlılığı artırmaktadır. 

 

Sağlık hizmetleri piyasasında elde edilen toplumsal marjinal fayda, bireysel 

marjinal faydadan büyük olabilmektedir, örneğin, bir aĢı kampanyası yoluyla ileride 

toplumu sarabilecek bulaĢıcı bir hastalığın önlenmesinden elde edilen yarar, tek bir 

ferdin hastalığının önlenmesinden elde edilen yarardan büyük olacaktır. Diğer 

taraftan sağlık hizmetlerine olan talep bir belirsizlik arz eder. Çünkü fertlerin ne 

zaman ve ne Ģekilde hasta olacaklarını önceden belirlemek imkansızdır
60

. ĠĢte bu 

belirsizlik nedeniyle fertlerin sağlık harcamaları için birikimde bulunmaları 

gereksizleĢmektedir. Birikimde bulunulsa dahi, bu kaynak ya uzun süre 

kullanılmayacak veya ihtiyacın gerektirdiği miktardan az ya da çok olacaktır. 

Belirsizlikten kaynaklanan bu olumsuzluğu gidermek iki yolla olabilir: Birincisi, ön 

ödeme yoluyla sağlık sigortasının yaygınlaĢtırılması, ikincisi, sağlık hizmetlerinin 

finansmanını devletin üstlenmesi Ģeklinde olabilir. 
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Sağlık, hem üretimi etkileyen bir ara mal, hem de doğrudan faydayı etkileyen 

bir tüketim malıdır
61

. Sağlıklı bir insanın üretim kapasitesi, sağlıksız bir insanın 

üretim kapasitesinden fazla olacağı gibi, sağlıktaki her iyeleĢme de insana mutlak bir 

fayda sağlamaktadır. Sağlık sektöründe rekabet oldukça sınırlıdır veya yoktur. 

Doktorların birbirlerini çekiĢtirmeleri,meslektaĢlarının hizmetleri hakkında     

tüketicileri aydınlatmaları söz koĢusu değildir. Çünkü böyle bir Ģey yapmak hem 

genel ahlak kurallarına hem de sağlık sektöründe genel kabul görmüĢ kurallara aykırı 

sayılmaktadır. 

 

Kimi sağlık hizmetinden yararlanma tüketim harcaması olarak kabul 

edilirken, kimisi de yatırım harcaması olarak kabul edilmektedir. Fertlerin korku, 

endiĢe ve Ģüphelerinden kurtulmak için yaptıkları harcamalar tüketim harcaması, 

sağlık düzeyinin dolayısıyla iĢgücü verimliliğinin korunması ve geliĢtirilmesi için 

yapılan harcamalar da yatırım harcaması olarak değerlendirilmektedir
62

. 

 

Sağlık hizmetleri temel arz edicisi olan doktorların durumu da normal hizmet 

arz edicilerden üç noktada ayrılmaktadır: Birincisi, hekim normal bir hizmet 

üretiminden farklı bir davranıĢ içindedir. Ġkincisi, hekimin ürettiği hizmeti deneme 

imkanı yoktur. Üçüncüsü, hekim, kendi çıkarından çok toplumun çıkarına dönük bir 

çaba içindedir
63

 . 

 

Sağlık hizmeti sağlık düzeyini belirleyen değiĢkenlerden yalnızca bir 

tanesidir. Sağlık düzeyini belirleyen değiĢkenler arasında kalıtımın, beslenme 

alıĢkanlıklarının, konut ve iĢyeri koĢullarının, sigara, alkol veya uyuĢturucu 

bağımlılığının, temiz ya da kirli çevrenin, egzersizin, eğitim düzeyinin vb. rolü 

olduğunu biliyoruz. Beslenmenin ya da konut koĢullarının da ekonomik verilerle bir 

iliĢkisi olduğu da açıktır. Sağlık ekonomisi bu gibi iliĢkileri de kapsamakla birlikte, 

birincil alanı sağlık hizmetleridir. 
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Sağlık hizmetinin en temel özelliği belirsizlik ve öngörülemezliktir. Özellikle 

kazalarla (iĢ kazası, trafik kazası, ev kazası, deprem...) ilgili olarak gerekecek 

hizmetlere kimin ne zaman gereksinim duyacağı önceden öngörülemez. KuĢkusuz bu 

özellik kazalarla sınırlı değildir. Birçok hastalık için de aynı özellik geçerlidir. 

Ayrıca sağlık sorunları karĢısında baĢvurulan incelemeler ve tedavide de her zaman 

bir belirsizlik ve kesin öngörülemezlik söz konusudur. Tedavinin ne kadar süreceği 

ve baĢarılı olup olmayacağı kesinlikle bilinemez. Saydığımız özelliklerin kaçınılmaz 

bir sonucu sağlık hizmetinin yol açacağı maliyetlerin de belirsiz ve öngörülemez 

oluĢudur. 

 

KuĢkusuz sağlık hizmetlerinde devlete özel bir görev yüklenmesinin önemli 

bir nedeni de sağlık hizmetine bakıĢtır. Günümüz toplumlarının önemli bölümü 

"sağlık hakkı"na anayasalarında yer vermiĢlerdir. Bu kuĢkusuz normatif bir 

belirlemedir. Günümüzde yaygın kabul gören eĢitlik anlayıĢı ve adalet yorumu, 

sağlık hizmetinin (en azından belirli temel hizmetlerin) gelir, servet, ırk, din, dil, 

cinsiyet, toplumsal statü gibi etkenlere bağımlı olmayan bir Ģekilde sunulmasını 

öngörmektedir. Sağlık hizmetinin tümüyle piyasaya bırakılması demek, bundan 

yararlanmanın gereksinime göre değil, satın alma gücüne göre belirlenmesi demek 

olacaktır. Bu da gelir ve servet farklarına göre büyük eĢitsizlikler yaratacağı gibi, 

düĢük gelirli kesimlerin bazı hizmetlerden hiç yararlanamaması sonucuna yol 

açacaktır. Böyle bir sonuç ise günümüz toplumlarının değer yargılarına ters 

düĢecektir, dolayısıyla "sağlık hakkı" en azından kağıt üzerinde benimsenmekte ve 

bu konuda devlete önemli bir görev yüklenmektedir
64

. (Bu görevin pratikte ne ölçüde 

yerine getirildiği önemli ve ayrı bir tartıĢma konusudur) 

 

Piyasa mekanizmasının sağlık hizmetinde ortaya koyduğu yetersizliklerden 

biri de, sağlık hizmetinin en baĢta değinilen özelliği ile ilgilidir. Belirsizlik ve 

öngörülemezlik nedeniyle sağlık hizmeti için gerekecek harcamanın ne zaman ne 

kadar olacağı da tam bilinemez. Belirli durumlarda gereken sağlık harcaması uzun 
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yılların birikimini kısa sürede eritebilir, birçok kiĢinin ise ne geliri, ne de birikimi 

böylesine yüksek bir harcamayı karĢılamaya yetmez. Bu soruna piyasa 

mekanizmasının yanıtı sağlık sigortasıdır. Tipik piyasa yanıtı gönüllülük esasına 

dayalı özel sağlık sigortasıdır. Özel sağlık sigortası kar amaçlı bir sistem olduğundan 

yüksek risk gruplarını dıĢlama eğilimi taĢır. Risk yükseldikçe, ödenmesi gereken 

prim de yükseleceğinden düĢük gelirlilerin dezavantajlı olması kaçınılmazdır. Ayrıca 

sigortaya baĢvurduğunda kesinleĢmiĢ sağlık sorunu olanların sistem içine alınması ve 

sistemden yararlanması olanaksızdır. Belirtilen nedenler dolayısıyla bir ülkenin 

sağlık sisteminin tümüyle ve yalnızca özel sağlık sigortasına dayanması günümüzde 

egemen adalet ve eĢitlik anlayıĢları açısından olanaksızdır
65

. 

 

Özel sağlık sigortası sisteminin düzgün iĢlemesinin koĢullarından biri 

tarafların dürüst bilgi vermesi ve taahhütlerine uymasıdır. Bununla birlikte sistemin 

önemli bir sorunu da "ahlaki zaaf"a açıklığıdır. Örneğin sisteme girmek isteyen 

kiĢiler sağlık sorunlarını gizleyebilirler. Daha sonra bu sorunlar dolayısıyla hizmet 

gereği doğması maliyetleri yukarı iter, dolayısıyla primlerin yükseltilmesine neden 

olur. Bu sorunu önlemek amacıyla sigortanın ön denetimler ve incelemeler 

yaptırması da yine maliyetleri ve primleri yukarı iter. 

 

Ahlaki zaafa iliĢkin bir diğer sorun ise hizmet talebi aĢamasında doğar. 

Sigortalı kiĢiler açısından hizmet talebi aĢamasında ek bir maliyet söz konusu 

değilse, bazı kiĢiler gereksiz ve aĢırı bir talepte bulunabilir. Buna karĢı uygulanan 

önlem harcamanın belirli bir oranının sigortalı tarafından karĢılanması ya da belirli 

bir tutara kadar olan harcamaların sigorta tarafından karĢılanmamasıdır
66

. 

 

Özel sigorta sisteminin bir özelliği de hekim-hasta iliĢkisinin hizmet 

kapsamını geniĢleterek harcamayı yukarı itme eğilimidir. Sigorta karĢısında hekim 

ile hastanın gereksinim ve çıkarları örtüĢerek uygulanan hizmetin kapsamının 

geniĢletilmesine, dolayısıyla harcamaların artmasına yol açar. Bu özellik sistemin 
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göreli olarak pahalı olması sonucunu yaratır. Sigortanın önlem niteliğinde denetleme 

ve incelemeleri arttırması da harcama arttırıcı bir etki yapar. 

 

Sağlık hizmeti piyasa kuralları içinde sunuluyorsa, bu olanak daha büyüktür. 

Yukarıda sıralanan özelliklerin sonucu olarak sağlık hizmetleri sektörünün iki ana 

alandan oluĢtuğu görülür: sağlık hizmetinin üretimi / sunumu ve finansmanı. 

Finansman alanı diğer hizmetlerde rastlanmayan ölçüde kapsamlı ve önemlidir. 

 

Sağlık hizmetlerinin üretim ve sunumunu üç kümede toplayabiliriz
67

. 

a) Bireysel üretim ve sunum (örneğin muayenehanesinde hizmet sunan 

hekim, diĢ hekimi), b) Özel sağlık kuruluĢu (hastane, dispanser, poliklinik, tanı 

laboratuarı vb.) Bu küme de kendi içinde ikiye ayrılabilir: Doğrudan kar amacıyla 

kurulmuĢ özel giriĢimler ve birincil amacı kar olmayan vakıf vb. tarafından kurulmuĢ 

sağlık hizmeti birimleri, c) kamusal sağlık kuruluĢu (kamu kesimi içinde yer alan 

hastane, dispanser, poliklinik vb.) 

 

1.2.4.2. Sağlık Hizmetlerinin Amaçları 

 

Sağlık, bireyin temel haklarının baĢında gelmektedir. Sağlık, yaĢama hakkı 

kadar önemli temel bir ihtiyaçtır. Devlet, bu temel hakları korumak ve geliĢtirmek 

zorundadır. Devletin temel haklar konusundaki görevi devredilmez ve vazgeçilmez 

niteliktedir. Sağlık ekonomisinin temel amacı, her türlü sağlık hizmetini üretmek için 

ayrılan kaynakların en verimli Ģekilde kullanılmasını sağlamaktır. Sağlık hizmetleri 

yerine getirilirken, sağlık üreten birimlerin ve sağlık personelinin amacı; hastalıkların 

önlenmesi mevcut sağlık düzeyinin korunup geliĢtirilmesi iken, ekonomistlerin 

amacı, kıt kaynakların ve tercihlerin çokluğu arasında en iyi kararı verip bireysel ve 

toplusal faydanın maksimize edilmesidir. 

 

Temel sağlık hizmetleri, toplumdaki bireylere sunulmuĢ, bilimsel gerçeklere 

uygun, uygulanması kolay, yeterli yöntem ve teknoloji üzerine kurulmuĢ sağlık 
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hizmetleri yaklaĢımı Ģeklinde tanımlanmaktadır.Temel sağlık hizmetleri, sağlık 

sisteminin ve ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasının ayrılmaz bir parçasını 

oluĢturur. Bu yaklaĢımla düzenlenen sağlık hizmetlerini, insanların yaĢadıkları, 

çalıĢtıkları yerlerin olabildiği kadar yanına getirmek ve devamını sağlamak 

çalıĢmaların ilk adımın oluĢturmalıdır. Temel sağlık hizmetleri yaklaĢımı 

doğrultusunda sağlık kuruluĢları, bireylerin, ailelerin ve toplumun sağlık sistemi ile 

iliĢki kuracakları kademe olmalıdır
68

. 

 

Sağlık hizmetlerinin amaçları Ģöyle sıralanabilir
69

  

Fert ve topluma sağlıklı yaĢam bilgisi, Ģuuru, isteği ve davranıĢı 

kazandırmaktır. 

Toplumun tüm fertlerine ihtiyaçları olan bütün sağlık hizmetlerini coğrafi, 

sosyal, maddi ve diğer imkânlara bağlı olmadan eĢit, kaliteli ve ihtiyacı kadar 

vermektir. 

KiĢisel, toplumsal ve çevresel olarak sağlıklı ortamlar yaratmaktır. 

Sağlık elde etmek, onu korumak ve geliĢtirmek yoluyla toplumu sağlıklı 

kılmaktır. 

Sağlık hizmetlerinin sunulmasında amaç, hem sağlık hakkını güvence altına 

almak, hem de kiĢinin faktör olarak üretimde kullanılmasını sağlamaktır (Karaelmas, 

1994:3). 

 Her mal ve hizmette olduğu gibi sağlık hizmetleri de ekonomik açıdan arz ve 

talep oluĢturmaktadır. 

Sağlık sistemi bütün insanları kapsar. Sağlık hizmetlerinin faaliyetlerinin 

öncelikli amacı sağlığı geliĢtirmektir. Bu nedenle de sağlık hizmetleri toplumsal bir 

özellik taĢımaktadır.  

Ayrıca sağlık bir mal üretimi olmayıp, bir hizmet üretimidir. Ancak sağlık 

sektörü diğer hizmet sektörlerine göre de oldukça farklılıklar göstermektedir.  
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Sağlık hizmetlerinin farklı birkaç yönü ise Ģu Ģekilde sayılabilir
70

 

Sağlık hizmeti ihtiyacının önceden tahmin edilmesi ve garantiye alınması 

zordur. Ona ihtiyaç olduğu zaman, satın almak lazımdır. 

Sağlık hizmeti, özellikle hastane tedavisi, kaza ve uzun süreli hastalık 

durumlarında çok pahalı da olabilir. 

Sağlık hizmetini satın almaya gücü yetmeyen fakir insanlar daha az sağlık 

hizmeti almak durumunda değildirler (diğer mallarda olduğu gibi). Gecekonduda 

oturma, yetersiz beslenme, kötü çalıĢma koĢullarına katlanan fakirler sağlık 

ihtiyaçlarında kısıntı yapma imkânına sahip olamazlar. Bunun nedeni de, sağlık 

talebinin fiyat esnekliğinin katı olmasıdır. 

Hastalığa düĢüldüğü zaman, kiĢinin esas olarak yetenekleri, bütün temel 

fonksiyonlar zayıflar. Hastalık durumunda, gelir yaratma yerine, tedavi süreci farklı 

bir yapı elemanı olarak ortaya çıkmaktadır. 

Sağlıklı insanların yaĢadığı mutlu toplumları oluĢturmak, tüm ülkelerin ve 

insanların en önemli hedeflerinden birisidir. Sağlığın korunup geliĢtirilmesi ise 

ekonomik, sosyolojik, biyolojik ve fizikî çevre koĢullarının insan sağlığı üzerindeki 

olumsuz etkilerinin azaltılması, bireylerinin hayat tarzında gerekli olumlu 

değiĢikliklerin yapılması ve gerekli tıbbi yöntemlerin uygulanması ile sağlanabilir. 

 

Bu bakıĢ açısına göre sağlık hizmetleri, insanların bedenî ve ruhî yönden 

korunması, onarılması ve iyileĢtirilmesine yönelik faaliyetler olarak tanımlanabilir. 

Bu faaliyetler; ağrıların dindirilmesi, sakatlığın giderilmesi, vücudun bazı iĢlevlerinin 

onarılması, hastalık ve kazaların önlenmesi, çok sayıda hastanın tedavisinde en iyi 

sonuçların alınacağı bir sistemin geliĢtirilmesi gibi amaçlar taĢımaktadır. 
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1.3. SAĞLIK EKONOMĠSĠ KAVRAMI VE KAPSAMI 

 

Sağlık, birey ve toplum için taĢıdığı önem nedeniyle öncelikli olarak 

sunulması gereken bir hizmet türü olmaktadır. Bu nedenle sağlık ekonomisinin 

kavramına, sağlık ekonomisinin önemine ve sağlık ekonomisinin özellikleri üzerinde 

durulacaktır. 

 

1.3.1. Sağlık Ekonomisinin Tanımı, Önemi ve Özellikleri 

 

1.3.1.1. Sağlık Ekonomisinin Tanımı 

 

Sağlık ekonomisi, ekonomi biliminin oldukça genç bir alt dalıdır. Esas olarak 

1960'larda ilgi çekmeye baĢladığı söylenebilir. 1970'lerde ise bu ilginin yaygınlaĢtığı 

ve sağlık ekonomisinin öneminin giderek arttığıdır. Sağlık ekonomisi; teknolojinin 

geliĢmesi, geliĢmelerin sağlığa yansıması, tanı ve tedavi olanaklarının artması, 

ortalama yaĢam süresinin uzaması, nüfus artıĢı, sağlık hizmetleri giderlerinin artması, 

maliyetin tartıĢılmaya baĢlanması, sağlığa ayrılan payın artması, sağlık bütçesine 

ayrılan payı giderek sınırlama eğilimleri, kronik kaynak sıkıntısı Ģeklinde 

olmaktadır
71

. 

 

Sağlıkla ekonomi arasındaki iliĢkiyi açıklayan bilim dalına sağlık ekonomisi 

denmektedir. Ekonomi denilince akla kıt kaynakların rasyonel kullanımı 

gelmektedir. Sağlık sektörüne ayrılan kaynakların etkin kullanımını sağlamaya 

çalıĢan ve bunun için önlemler araĢtıran iktisatçıların uğraĢ alanına da sağlık 

ekonomisi denilebilir. Diğer bir ifadeyle Sağlık ekonomisi, ekonomi biliminin sağlık 

sektörüne tatbikidir. Sağlık ekonomisi, ampirik araĢtırmaların hakim olduğu 

uygulamalı bir sahadır. Teorik yapısını da ekseriyetle ekonominin dört geleneksel 

alanından almıĢtır. Bunlar: Maliye ve sigorta, endüstriyel organizasyon, emek ve 

kamu maliyesidir. Çok önemli bir alan olmasına rağmen, ekonomik kavram ve 
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metotların sağlık alanına sistematik tatbiki nispeten yenidir. Ġngilizce kaynaklara 

dayanan bibliyografyanın büyük bir kısmı 1974'ten sonraya aittir. Yapılan 

çalıĢmaların %10'undan daha az bir kısmı 1963'ten önceki tarihlere aittir. 1963 

yılında Arrow tarafından yazılmıĢ yeni ufuklar açan bir makalede ana teorik 

problemlerin çoğu dile getirilmiĢ ve birkaç yıl sonra da modern ekonometrik 

metotlara dayanan büyük bir monografi oluĢturulmuĢtur
72

. 

 

A. J. Culyer, sağlık ekonomisinin 1981 yılında 21 yaĢında olduğunu yani 

baĢlangıç tarihi olarak 1960'ı kabul ettiğini yazmaktadır. Oysa Amerikalılara göre, 

sağlık ekonomisinin daha eski tarihli olduğu ve 1951'de Amerikan ekonomik kurum 

toplantılarının özel bir oturumunun tıbbi bakım ekonomisine ayrıldığı, bunun için de 

sağlık ekonomisinin belki de William Petty'le baĢladığı, yani 290 yaĢında olduğunu 

iddia etmemiz gerektiği Culyer tarafından vurgulanmıĢtır
73

. Sağlık ekonomisiyle 

ilgili ilk BirleĢik Devletler konferansı 1962'de, ilk uluslararası konferans Ġse1973'de 

yapılmıĢtır. Sağlık ekonomisi hakkında genel kabul görmüĢ herhangi bir kitap 1979'a 

kadar piyasaya çıkmamıĢtır
74

. Sağlık ekonomisiyle ilgili uğraĢlar ister 1960'dan sonra 

baĢlasın isterse çok daha önceleri baĢlasın, bu konuyla ilgili ciddi çalıĢmaların son 

20-30 yıl içinde yoğunlaĢtığını söylenebilir. 

 

Modern tıbbın var olmadığı dönemlerde hastalara verilen sağlık hizmetleri bir 

çeĢit yardım ve hayır iĢi niteliğindeydi. Tıp biliminin geliĢmesi ve verilen 

hizmetlerin çeĢitlilik kazanması ile sağlık hizmetlerinin önemi artmıĢ, bu hizmetleri 

veren çeĢitli sistemler oluĢturulmuĢtur. Zaman içerisinde sağlığın ve sağlıklı bir 

topluma sahip olmanın önemi herkesçe kabul görmüĢ, mevcut sağlık çıtasını daha 

yukarılara taĢımak için insanlar kaynak arayıĢına girmiĢtir. Kaynakların etkin 

kullanılması gerektiği düĢüncesi hakim olmaya baĢladıkça da sağlığın sosyal olduğu 

kadar ekonomik bir olay olduğu görüĢü ağırlık kazanmaya baĢlamıĢtır. Bu nedenle 

sağlık hizmetlerinin daha iyi nasıl yerine getirilebileceği konusunda ekonomi 

biliminin imkanlarından yaralanılmaya baĢlanmıĢtır. Sağlık hizmetlerinde mevcut 
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kaynaklarla ihtiyaçların en iyi Ģekilde karĢılanabilmesi için, ekonomi ile 

iliĢkilendirilebilecek hastane hizmetleri, özel sağlık hizmetleri, hastalıkların 

maliyetleri gibi konuların ekonomik olarak incelenmesini zorunlu hale gelmiĢtir
75

 

 

Sağlık ekonomisi, toplumların ve toplumu oluĢturan fertlerin sağlıklarını 

korumak, sağlık koĢullarının bozulması durumunda tedavilerini yapmak, 

hastalıklarından tamamen kurtulamayıp sakat kalanların baĢkalarına bağımlı olmadan 

yaĢayabilmelerini sağlamak ve toplumların sağlık düzeylerini yükseltmek için 

yapılan planlı çalıĢmalar da ekonomi biliminin imkanlarının kullanılmasıdır
76

. 

  

Ekonomi biliminin kurallarının, yöntemlerinin ve analiz tekniklerinin sağlık 

alanına uyarlanması ve uygulamaları ile ilgilenen Sağlık Ekonomisi; hangi ekonomik 

ve sosyal sistemin sağlık için destek sağladığını ve bunun gerekçeleri ile toplumun 

sağlıklı olabilme amacına ulaĢmada sağlığa ayrılan kaynakların nasıl tahsis edileceği 

konusundaki seçenekleri bulmaya yardım eder. Sağlığın geliĢtirilmesi karmaĢık 

süreçleri içerir. Ekonomi de karmaĢık bir bilim dalı ve disiplindir. Bu nedenle sağlık 

ekonomisi; sağlık hizmeti arz ve talebinin özelliklerini, sağlık hizmetleri piyasasının 

iĢleyiĢini, devletin piyasadaki rolünü, sağlık hizmetlerinin temel özelliklerini, sağlık 

sistemlerini (hizmet sunum ve finansmanı), bütçe yapma ve izleme mekanizmalarını, 

sağlık planlamasını, sağlık insan gücü planlamasını ve sistemin bütününün 

değerlendirilmesini de içermektedir
77

. 

 

Sağlık alanında da kaynaklar sınırlı olduğu için eldeki kaynaklar doğru 

kullanılmalı, minimum kaynak ile maksimum çıktı sağlanmalı, kullanılan birim 

kaynak baĢına en fazla yarar sağlayan iĢlerin yapılmasına öncelik verilmelidir. Tüm 

bu tercihleri yapabilmek, kaynak israfının ve etkinliği olmayan iĢlerin yapılmasının 

önlenmesi için sağlık ekonomisine ihtiyaç vardır. Bir ülkede sağlık ekonomisi ile 

sağlık sisteminden sağlık ve sağlık hizmetlerine tahsis edilecek kaynakların optimum 
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tutarının belirlenmesi, tahsis edilen kaynakların kullanımının optimum bileĢiminin 

belirlenmesi, sağlık hizmetlerinde en yüksek düzeyde performans sağlanması için 

finansman tekniklerinin kullanımı, sağlık hizmetlerinin piyasa baĢarısızlığı ve 

dıĢsallıklar nedeni ile yönetimin rolünün ne olacağı, gibi temel konular çözüme 

kavuĢturulmaya çalıĢılır
78

. 

 

Temel ekonomik kavramlar, sağlık ekonomisi içerisinde de sıklıkla 

kullanılmakta ve sağlık sektörü için yapılan analizlerde önemli yer tutmaktadır. 

Sağlık sistemlerinin temel amacı, sunulan hizmetler aracılığıyla toplumun sağlık 

düzeyini iyileĢtirmek, korumak ve geliĢtirmektir. Sağlığı geliĢtirmek amacıyla 

planlanan bir faaliyetin uygulamaya değer olup olmadığının kararı verilirken, bu 

müdahale sonrası elde edilecek sağlık getirisini elde etmek için harcanacak 

kaynaklarla bir baĢka alternatifin gerçekleĢtirilmesi halinde sağlanacak getiriler 

arasında kıyaslama yapılması gerekir. Eğer getiri fazla ise, ilk planlanan faaliyet 

yapılmaya değerdir. Burada fırsat maliyeti kavramı karĢımıza çıkmaktadır. 

Kaynakların kısıtlı olduğu durumlarda, fırsat maliyeti kavramı elde edilen bir ürün ya 

da hizmet miktarını, bu seçim sonucunda sağlanamayan diğer bir ürün ve hizmetlerin 

cinsinden hesaplamayı önerir
79

. 

 

"Sağlık ekonomisinin temel amacı, her türlü sağlık hizmetini üretmek için 

ayrılan kaynakların en verimli Ģekilde kullanılmasını sağlamaktır". Sağlık hizmetleri 

sunumunda, sağlık üreten birimlerin ve sağlık personelinin amacı, hastalıkların 

önlenmesi mevcut sağlık düzeyinin korunup geliĢtirilmesi iken, ekonomistlerin 

amacı, mevcut kaynakların en iyi Ģekilde kullanılması ve toplusal faydanın 

maksimize edilmesidir
80

. Tokat'a göre sağlık ekonomisi, "Sağlık sektörüne ayrılan 

kaynaklarını en iyi Ģekilde (en ekonomik, etkili, verimli, rasyonel) kullanarak en 

yüksek düzeyde sağlık hizmeti üretmek ve bunu toplumu oluĢturan sosyal gruplar ve 
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fertler arasında en iyi bölüĢtürmek" Ģeklinde tanımlanabilir
81

. Sağlık ekonomisi, 

eldeki kaynaklar ile elde edilmesi olası en fazla sağlık getirisinin sağlanması 

yönünde yapılması gereken seçimlere yol göstermeyi amaçlar. Ekonomik 

değerlendirme yöntemleri, farklı sağlık program ve teknolojilerini maliyet-etkinlik 

açısından değerlendirip, var olan alternatifleri ile karĢılaĢtırarak, toplum için optimal 

sağlık getirisini sağlamayı hedeflemektedir. 

 

Sağlığın karĢıtı olarak hastalık, bilinen veya henüz bilinmeyen etkenlerle 

oluĢan, baĢlangıcı, geliĢmesi, süresi ve sonlanması kendi kendine özgü bir olaydır. 

Sağlık hizmetleri ise, bireylerin ve toplumun hastalık ve sakatlıktan korunarak, 

bireylerin bedeni, ruhi ve sosyal bakımdan dengeli bir Ģekilde yaĢamını 

sürdürebilmesi için yapılan hizmetler Ģeklinde tanımlamak mümkündür
82

.Sağlık 

hizmeti sağlık düzeyini belirleyen değiĢkenlerden yalnızca bir tanesidir. Sağlık 

düzeyini belirleyen değiĢkenler arasında kalıtımın, beslenme alıĢkanlıklarının, konut 

ve iĢyeri koĢullarının, sigara, alkol veya uyuĢturucu bağımlılığının, temiz ya da kirli 

çevrenin, egzersizin, eğitim düzeyinin vb. rolü olduğunu bilinmektedir. Beslenmenin 

ya da konut koĢullarının da ekonomik verilerle bir iliĢkisi olduğu da açıktır. Sağlık 

ekonomisi bu gibi iliĢkileri de kapsamakla birlikte, birincil alanı sağlık 

hizmetleridir
83

. 

 

1.3.1.2. Sağlık Ekonomisinin Önemi 

 

Son elli yılda sürekli büyüme trendi içinde olan sağlık sektörü, geliĢme 

potansiyeli geniĢ bir sektördür, ekonominin her alanında olduğu gibi sağlık 

sektöründe de kıt kaynakların etkin bir Ģekilde kullanılması önem taĢımaktadır
84

. 

Sağlık, yaĢamın bir göstergesi, onun baĢarısının bir ölçüsüdür. Sağlık, günlük hayatın 
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kaynağıdır. Sağlıklı olmak, temel bir ihtiyaçtır ve onsuz diğer mal ve hizmetlerin 

anlamı yoktur
85

. Her canlı hastalandığında içgüdüsel veya bilinçli olarak acısını 

dindirmeye, diğer bir deyimle hastalığını tedavi etmeye çalıĢır. Ġnsan daha doğmadan 

sağlık hizmetine gereksinim duymakta ve bu ihtiyacını yaĢamı boyunca devam 

etmektedir. Sağlığın önemi, yaĢamın anlamı ile örtüĢmektedir
86

. 

 

Canlılar âleminin temel içgüdüsü sağlığını korumak ve neslini sürdürmektir. 

Beslenme, çiftleĢme, tehlikeden kaçınma, acı dindirme gibi, diğer birçok içgüdü ve 

davranıĢın da asıl kaynağı bu içgüdüdür. En basit canlılar olan, bitkilerin birçoğunun 

güneĢten gelen enerjiden iyi bir biçimde yaralanabilmek için, yaprak ve çiçeklerini 

sürekli olarak güneĢe doğru döndürdüğü ve gün boyunca onun hareketlerini izlediği 

bilinmektedir. Sağlığı koruma ve nesli sürdürmeye yönelik davranıĢlar, canlıların var 

oluĢundan günümüze dek süregelmiĢtir. Ancak, hayvanlarda bir içgüdü düzeyinde 

kalan bu davranıĢlar, insanlarda zamana koĢut olarak, geliĢmiĢ istemli, bilinçli ve 

toplumsal davranıĢlar Ģekline dönüĢmüĢtür
87

. Buradan hareketle, günümüzdeki 

anlamda olmasa bile, sağlık hizmetlerinin insanlıkla birlikte var olageldiği, ilk 

insanın ilk hekim ve eczacı, sağlık hizmetleri tarihinin ise insanlık tarihi ile yaĢıt 

olduğu söylenebilir. 

 

Günümüzde sağlığın tüm bireyler ve dolayısı ile toplum için büyük ölçüde 

önem ve anlam taĢıdığı göz ardı edilmeyecek bir gerçektir. Ancak, bu önem ve 

anlamlılığın oluĢturduğu pozitif bir değer olarak sağlık, genellikle tehlike altında 

olduğu ya da yitirildiği zaman ön plana çıkmaktadır. Oysa bir varlığın değer olarak 

ele alınabilmesi için benzer seçenekler arasında, kendi özelliği gereği, doğrudan 

öncelik taĢıması ya da bu önceliğin ona verilmesi gerekir. Bununla birlikte bir kısım 

insanlar sağlığa hiç öncelik vermezken bazıları değer vermelerine karĢın sağlığı elde 
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edememektedirler. Ayrıca sağlık kendi özelliği gereği değil, bir takım diğer değerlere 

ulaĢmak için gerekli olan bir ara değer olarak ele alınmaktadır
88

. 

 

Sağlık hizmetlerinin sunumunda ekonomi biliminin iĢlevleri çeĢitli 

aĢamalarda ortaya çıkabilir. Örneğin sağlık hizmetlerinden toplumun ne ölçüde 

yararlandığı, mevcut hizmetlerin ne oranlarda kullanıldığı, hizmetlerin maliyetleri, 

kaynakların dağılımı, sağlık hizmetlerinin ekonomik ve sosyal kalkınmaya olan 

katkıları ve bu hizmetlerin gereğince yerine getirilmesini etkileyen faktörler (sosyal, 

ekonomik, politik ve demografik), hizmet sunucusu ve tüketici yönünden inceleme 

konusu olmaktadır
89

. 

 

Sağlık, sosyo-ekonomik etmenleri etkilediği gibi, kendiside sosyo-ekonomik 

etmenler tarafından etkilenir. Bunlar, hayat standardı ve özellikle beslenme, eğitim, 

nüfus artıĢıdır. Yani sağlık bütün toplum için en önemli konudur
90

.Sağlıklı olmak 

insan için en önemli olgu olmasına rağmen, insanlar çoğunlukla sağlıklarının 

değerini onu kaybedince anlamaktadır. Sağlıklarına gereken önemi göstermedikleri 

için onu kaybettikten sonra tekrar kazanmaya çalıĢırken bütçelerinde önemli ölçüde 

sarsıntı olmaktadır. Eğer ki sosyal güvenlik Ģemsiyesi altında bulunmuyorlarsa bu 

sarsıntı daha da Ģiddetli olmaktadır. 

 

Bir toplumdaki sağlık düzeyini yansıtan en önemli ölçütler, o toplumdaki 

bebek ölüm hızı, anne ölüm hızı, ortalama yaĢam süresi, beklenilen yaĢam süresi, 

hastalık oranları, sağlık kuruluĢlarının sayısı, temel sağlık hizmetlerinden 

yararlanabilme, hastalıkları tedavi etme usulleri, sağlık sigortaları, sağlık harcamaları 

ve sağlık politikalarıdır
91

. 
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Bir ülkenin sağlık ekonomisini, genel ekonomisinden ayrı düĢünmek doğru 

olmamakla birlikte, bu hizmet alanının kendisine özgü bazı karakteristik özellikleri 

vardır. Örneğin sağlığın bozulması ekonomiyi olumsuz etkilemektedir. Çünkü 

üretimin vazgeçilmez unsuru olan emek faktörünün elde edilebilirliği azalmaktadır. 

Sağlığı bozulan kiĢi tedavi edilmezse sakat kalıp iĢ göremez duruma gelir veya 

ölebilir. Her iki durumda da ülke ekonomisi zarar görür. Salt üretim faktörü olarak 

değerlendirildiğinde, gerekli üretim yapmadan erkenden ölen insan, ekonomik 

ömrünü tamamlamadan yok olan üretim faktörüdür
92

. 

 

Hızlı teknolojik geliĢim ve değiĢim çeĢitlenerek artan toplumsal sağlık 

hizmeti talebi kıt olan ulusal kaynaklar üzerindeki baskıyı daha da artırmıĢtır. Bu 

durum, diğer sektörlerde olduğu gibi, sağlıkta da var olan kaynaklardan en yüksek 

faydayı tüm toplum lehine elde etmek dıĢında bir alternatif bulunmadığını açıkça 

ortaya koymaktadır. Sağlık ekonomisinin geliĢiminde önemli rol oynayan unsurların 

baĢında sağlık sektörünün giderek daha fazla kaynak kullanılan bir sektör olması 

gelmektedir. Bu olgunun değiĢik nedenleri vardır. Bunlar baĢlıca Ģöyle 

sıralanabilir
93

.  

Sağlık bilincinin yükselmesine bağlı olarak sağlık hizmeti talebinin artması, 

Ortalama yaĢam süresinin uzaması sonucu toplumların yaĢlanması, 

Tıp ve sağlık bilimleri alanında kullanılan teknolojinin geliĢmesi ve giderek 

daha pahalılaĢması, 

BulaĢıcı hastalıkların azalması, yerine uzun seyirli kronik hastalıkların 

artmasıdır. 

 

Bu nedenlerin ortaya çıkardığı harcama artıĢı, sağlık sektöründe kullanılan 

kaynakların alternatif maliyetlerini yükseltmiĢtir. Alternatif maliyetlerin 

yükselmesiyle sağlık alanında kullanılan kaynakların etkin bir Ģekilde kullanılıp 
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kullanılmadığı sorusunun yanıtı, doğal olarak daha önemli hale gelmiĢtir. Sağlık 

ekonomisi sağlık sektörü ile ilgisi bulunan kiĢiler ve karar noktasında bulunan 

politikacılar arasındaki önemi gittikçe artmaktadır. Sağlık faaliyetlerinde, kararların 

alınma süreci, bu kararların uygulanması ve elde edilen sonuçların 

değerlendirilmesinde kilit bir rol oynamak suretiyle sağlık ekonomisinin önemini 

artırmaktadır. 

 

1.3.1.3. Sağlık Ekonomisinin Özellikleri 

 

Sağlık, insanın en temel hakkıdır. Sağlığın ırk, din, dil, politik inanç, 

ekonomik ve sosyal durum ayırım gözetilmeksizin doğuĢta kazanılan temel bir hak 

olduğu uluslar arası bir belgede ilk kez 1947 yılında Dünya Sağlık Örgütü'nün 

anayasasında yer almıĢtır
94

. 

 

Günümüzde sağlığın ve sağlıklı bir topluma sahip olmanın önemi 

benimsenmiĢ, sağlığın sosyal olduğu kadar ekonomik bir olay olduğu ortaya 

çıkmıĢtır. Sağlık hizmetlerinde ihtiyaçların en iyi Ģekilde karĢılanabilmesi için 

mevcut kaynakların sınırlı olması, sağlık ile iliĢkilendirilebilecek konuların, hastane 

hizmetleri, özel sağlık hizmetleri, hastalıklar ve hastalıkların maliyetleri gibi 

konuların ekonomik olarak incelenmesini zorunlu kılmıĢtır
95

. 

 

Ġnsanoğlu farklı türde mal ve hizmete ihtiyaç duyar. Mal ve hizmetlerin 

üretiminin temel hedefi de insanoğlunun gereksinimlerinin tatminidir. Her bir mal ve 

hizmetin temel özelliği incelendiğinde, kendine has temel bir takım özelliklerinin 

olduğu görülür
96

. 

 

ÇağdaĢ insanın yaĢamında temel hizmetlerden birisi olan sağlık hizmetinin de 

diğer mal ve hizmetlerden ayırt edici özellikleri bulunmaktadır. Sağlık hizmetinin en 
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temel özelliği belirsizlik ve öngörülemezliktir. Özellikle kazalarla (iĢ kazası, trafik 

kazası, ev kazası, deprem gibi.) ilgili olarak gerekecek hizmetlere kimin ne zaman 

gereksinim duyacağı önceden öngörülemez. KuĢkusuz bu özellik kazalarla sınırlı 

değildir. Birçok hastalık için de aynı özellik geçerlidir. Ayrıca sağlık sorunları 

karĢısında baĢvurulan incelemeler ve tedavide de her zaman bir belirsizlik ve kesin 

öngörülemezlik söz konusudur. Tedavinin ne kadar süreceği ve baĢarılı olup 

olmayacağı kesinlikle bilinemez. Saydığımız özelliklerin kaçınılmaz bir sonucu 

sağlık hizmetinin yol açacağı maliyetlerin de belirsiz ve öngörülemez oluĢudur
97

. 

 

Sağlık ekonomisinin özellikleri Ģunlardır
98

 

Sağlık hizmetleri kullanılması zorunlu bir hizmet olduğu için talep esnekliği 

katıdır. Yani hasta için sağlık hizmetinin kullanılması tıpkı beslenme, giyim, barınma 

gibi zorunludur. 

Sağlık hizmetlerinin bir bölümü toplumsal özellik taĢır. 

Sağlık hizmetlerine olan talep tesadüfidir. Yani gıda ve giyim gibi devamlılık 

göstermez, kimin ne zaman ve hangi hastalığa yakalanacağı önceden 

kestirilememektedir. 

Sağlık hizmetlerinde kiĢinin talebini hekim belirler. Sağlık hizmetlerine 

duyulan ihtiyacın tanısı, Ģiddeti ve tedavi Ģekli, tıbbi bilgi ve tıbbi teknolojik 

imkânlar çerçevesinde hekimler tarafından belirlenir. 

Hasta almıĢ olduğu sağlık hizmetlerinin kalitesini ve karakterini ölçme 

yeteneğine sahip değildir. Herhangi bir mal, örneğin bir kilo elma veya bir televizyon 

göstericisi satın almıĢ olan bir tüketici için bu malların kalitesini ölçme ve yapılan 

alıĢ veriĢin ekonomik olup olmadığını değerlendirme Ģansı vardır. Ancak aynı Ģans, 

sağlık hizmeti için mevcut değildir. 

Sağlık hizmetleri çoğu kez kar amaçlı olmayıp sosyal amaçlıdır. 

Sağlık hizmetlerinin ikamesi yoktur. Hasta olan kiĢi, hekim tarafından 

önerilen sağlık hizmetini almak zorundadır. 

Sağlık hizmetleri piyasasını diğer mal ve hizmet piyasalarından ayrılan en 

önemli özelliklerinden biri de sağlık hizmetlerinin ikamesi edilememesidir. Çünkü 
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diğer mal ve hizmet piyasalarında ikame yapma imkanı vardır. Sağlık hizmetlerinde 

bir hastaya kalp ameliyatı olması gerekirken daha ucuz olduğu için apandisit 

ameliyatı yapma imkanı yoktur
99

. 

 

1.3.2. Sağlık Ekonomisinin ĠĢleyiĢ Sistemi 

 

Ekonomik sistem, toplumun ihtiyaçlarının nasıl karĢılandığını gösteren bir 

mekanizmadır. Bu piyasa mekanizması Ģeklinde olabileceği gibi, merkezi plan 

Ģeklinde de olabilir. Sağlık ekonomisi sistemi de sağlık hizmetleri arz ve talebinin 

sağlık piyasasında nasıl ve hangi koĢullarda karĢılaĢtığını ve değiĢimin nasıl 

gerçekleĢtiğini ortaya koyan mekanizmadır. Sağlık ekonomisi sistemi, mevcut 

koĢullarda sağlık hizmetlerine olan talebi, bu ihtiyacı karĢılamak üzere piyasaya 

sürülmüĢ olan çeĢitli sağlık hizmetleri üretimini, bu hizmetlerin fiyatlarının 

oluĢumunu ve finansman Ģeklini ortaya koymaktadır
100

. 

 

Sağlık hizmetleri piyasası yapı ve iĢleyiĢ yönünden diğer mal ve hizmet 

piyasalarından büyük çapta farklıdır. "Bu piyasada hastalıklara karĢı veya 

hastalandığında iyileĢme amacıyla kiĢinin kendi eğilimine ve ihtiyacına göre 

bağımsız olarak mal ve hizmet satın alma özgürlüğü sınırlıdır"
101

.Kendisi adına bir 

hekimin karar vermesini sağlamak zorundadır. Hekim kendine göre bilimsel saydığı 

veriler ıĢığında, hastanın baĢvurması gereken sağlık hizmetleri çeĢitlerini 

belirlemektedir. Hekim hasta için yararlı olacak mal ve hizmet çeĢitlerini 

karĢılaĢtırırken maliyet, fiyat, gelir gibi ekonomik öğeleri değil, tıp biliminin 

olanaklarını ve kullanılabilir araçları dikkate almaktadır. Sağlık ekonomisinin iĢleyiĢ 

sistemi aĢağıda, talep yönü ve arz yönüyle incelenecektir.  
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101
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1.3.2.1. Sağlık Ekonomisinin Talep Yönü 

 

Talep denildiğinde, belirli bir malın piyasasında, belirli bir dönemde, öteki 

faktörler değiĢmemek kaydıyla, çeĢitli fiyatlardan tüketicilerin söz konusu maldan 

satın almak istedikleri miktarlar kastedilir. Bir ekonomide bütün tüketicilerin belirli 

bir zaman içinde satın almayı planladıkları mal veya hizmet miktarına talep edilen 

miktar denir. Talep kanunu, diğer etkenler sabit kalmak üzere (ceteris paribus), talep 

edilen miktar ile fiyat arasında ters yönlü bir iliĢki vardır. Bir malın fiyatı artıkça 

talep edilen miktarı azalır, fiyat azaldıkça talep edilen miktarı artar. 

 

Sağlık bilincinin yükselmesi ve buna bağlı olarak insan sağlığına verilen 

önemin artması, bireylerde ve toplumlarda sağlık hizmetlerine olan talebi 

artırmaktadır.Talep teorisi talebi etkileyen çeĢitli faktörlerin belirlenmesini amaçlar. 

Talep çok değiĢkenli bir iliĢkidir. Yani, talep çok çeĢitli faktörlerce eĢanlı olarak 

belirlenir. Malın kendi fiyatı, tüketici geliri, diğer malların fiyatları, tüketici zevkleri, 

gelir dağlımı, nüfus, tüketici zenginliği, hükümet politikaları talebi etkileyen en 

önemli etmenlerden bazılarıdır
102

. Ekonomi literatüründeki talep ile sağlık hizmetleri 

talebi arasında bir takım farklılıklar vardır. Bu durum, sağlık malının farklı 

olmasından kaynaklanmaktadır. Bunların dıĢında sağlık hizmetine aynı düzeyde 

harcama yapan bireylerin almıĢ oldukları sağlık hizmetinden aynı ölçüde 

yararlanmaları da diğer bir özelliktir. Piyasa ekonomisinde tüketimi yapılan bir mal 

ve hizmetin tüketiciye fiziksel olarak aynı tatmin düzeyini sağlarken, sağlık 

hizmetleri tüketicisinin sağladığı tatmin düzeyleri arasında önemli farklar ortaya 

çıkabilmektedir
103

. 

 

Sağlık hizmetinde talebi etkileyen faktörler: Eğitim düzeyi, fiyatlar, gelir 

düzeyi, tüketici zevk ve tercihleri, ileriye yönelik fiyat beklentileri, diğer mal veya 

hizmetlerin fiyatları (sağlıkta, yaĢ, cinsiyet, kültür çok etkili) olmak üzere beĢ grupta 

toplanmaktadır. Sağlık hizmetlerine karĢı talep yaratma konusunda eğitim düzeyinin 

                                                 
102 A.Koutsoyiannis, Modern Mikro Ġktisat,Çev. Muzaffer SarımeĢeli,Gazi Kitabevi, Ankara, 

1997.s.15. 
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etkisi kuĢkusuz önemlidir. Ancak bu etken ülkelere, bölgelere ve diğer koĢullara göre 

farklılık gösterebilir. Eğitim düzeyi yüksek olan toplumlarda hijyen kurallarına 

uygun yaĢam tarzı benimsendiğinden sağlık hizmetleri talebi daha da az olabilir. 

Diğer yandan eğitim düzeyi yüksek olan bireylerde sağlık (diĢ ve göz gibi) 

hizmetlerine karĢı olan talep düzeyi oldukça yüksektir. 

 

Sağlık hizmetleri alanında yapılan çalıĢmalarda sağlık talebinin fiyat 

esnekliğinin oldukça düĢük olduğu görülmektedir. Sağlık hizmetlerinin fiyatı 

değiĢtiğinde talep çok az miktarda değiĢmektedir. Sağlıkla mal ve hizmetlere karĢı 

olan talep üzerinde etkili olan bir diğer faktör gelir düzeyidir. KiĢinin gelir düzeyi 

yükseldikçe mal ve hizmet talebi yükselecektir. Ancak bu durum bazı mal ve 

hizmetler için geçerli olmayabilir, yani gelir artığında talep düĢebilir, ekmek gibi 

(zorunlu tüketim malları). Diğer yandan ısınma vb. gibi harcama talebinin gelir 

artıĢına paralel olarak yükseldiği mallar ve son olarak da talebin gelir artıĢından daha 

fazla olabileceği mallar vardır. Örneğin otomobil, tatil ve kürk gibidir. Bir mal ve 

hizmetin talebi üzerinde zevk tercihlerin önemli bir etkisi vardır. Bireylerin hangi 

mal ve hizmeti tercih edeceği, bireylerin alıĢkanlıkları, zevkleri ve kültür 

seviyeleriyle açıklanır. Bir bireyin sinemaya gitmesi veya kitap satın almaya karar 

vermesi halinde bu tüketimin yeri ve zamanı bu birey tarafından belirlenebilir. Ancak 

sağlıkla ilgili mal ve hizmetlerde zevk tercihlerin önemli bir etkisi yoktur. Sağlık 

hizmetleri talebini artıran diğer faktör ise sosyal refah devleti bağlamında bazı 

hizmetlerin adil etkin bir Ģekilde bireylere sunulması gereğidir
104

.  

 

1.3.2.2. Sağlık Ekonomisinin Arz Yönü 

 

Bir üreticinin belli bir dönemde satmak için ürettiği mal ve hizmetler arzı 

oluĢturmaktadır. Bir piyasada bütün firmaların (üreticilerin) belirli bir zaman içinde 

satmayı planladıkları mal veya hizmetin miktarına arz edilen miktar denir. Arz 

kanunu, diğer etkenler sabit kalmak üzere (ceteris paribus), arz edilen miktar ile fiyat 

arasında pozitif bir iliĢki vardır. Bir malın fiyatı arttıkça arz edilen miktarı da artar, 

                                                 
104
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fiyatı azaldıkça arz edilen miktarı da azalır.Arz eğrisinin eğimi, fiyatlarla 

miktarlardaki değiĢme, aynı yönde olduğundan pozitiftir. Fiyat yükseldikçe, 

üreticiler daha fazla malı piyasaya sunmak istemektedir. Karlılığa yönelmiĢ 

üreticilerin davranıĢlarının ifadesi olan bu yönsemeye arz kanunu denir. 

 

Sağlık ekonomisi kapsamında arz; mal ve hizmetler üretilirken, birey ve 

toplum sağlığının korunması ve geliĢtirilmesi yönünde gerçekleĢtirilen faaliyetleri 

kapsamaktadır. Birincisi, tanı ve tedaviyi sağlayacak mal ve hizmet arzıdır. Ġkincisi, 

koruyucu nitelikli mal ve hizmet arzıdır. Arzda meydana gelen bir artıĢ, daha düĢük 

bir fiyata neden olurken, sağlıkla ilgili mal ve hizmetleri arzında meydana gelen bir 

artıĢ (teknolojik bir geliĢme) daha yüksek bir fiyatın oluĢmasına rağmen özel ve 

büyüyen bir talebe öncelik edebilir
105

. 

 

Arz esnekliği belirli bir malın arzının fiyat değiĢimlerine gösterdiği 

duyarlılıktır. Sağlık hizmetlerinin arz esnekliği katıdır. Çünkü hekim ve hasta yatağı 

sayısına büyük ölçüde bağımlı olan sağlık hizmetleri arzı fiyat yükselmelerine karĢı 

anında cevap verme Ģansına sahip değildir. Arzı kısa dönemde etkileme Ģansı ancak 

personel verimliliğinin ve yatak kapasitesi kullanım oranın artırılması, ortalama yatıĢ 

süresinin kısaltılması yoluyla mümkün olabilir ancak bunun da etkisi çok sınırlı 

boyutlarda olacaktır. Özellikle sağlık hizmetlerinin ertelenemezliği nedeniyle oluĢan 

arz yetersizliği ciddi sakıncalar doğuracaktır. Bu nedenle sağlık hizmetlerinin 

üretiminde devlet müdahil konumda olacaktır
106

.Sağlık hizmetlerinde arzı etkileyen 

faktörler ise, Fiyat, Yatırım, Teknoloji ve Kapasite kullanım oranı. 

 

1.3.2.3. Sağlık Piyasalarında Arz Ve Talep Dengesi 

 

Piyasada belirli bir malın fiyatı ancak, o malı satın almak isteyenlerle satmak 

isteyenlerin, baĢka bir deyiĢle, o malın talep ve arzının piyasada karĢı karĢıya 

gelmesi ile oluĢur. Arz ve talep piyasada karĢılaĢtığı zaman, arz edilen miktarla talep 
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edilen miktarı birbirlerine eĢit kılan fiyat, piyasa (denge fiyatı) fiyatıdır. Bu fiyat arz 

ve talep eğrilerinin kesiĢtiği noktaya tekabül etmektedir. 

 

Sağlık piyasalarının bir özelliği fiyatların denge noktalarına ulaĢmadaki 

baĢarısızlığıdır. Bilindiği gibi denge noktasında talep edilen miktarla arz edilen 

miktar eĢit düzeyde ve noktadadır. Sağlık piyasalarında arz ve talep arasındaki 

dengesizlik talep veya arzın geniĢlemesi nedeniyle ortaya çıkan dengesizlik olarak 

tanımlanmaktadır
107

. 

 

Sağlık hizmetleri, genel olarak sağlığın korunması ve hastalıkların tedavisi 

için yapılan çalıĢmalar anlamına gelmektedir. Sağlık yönetimi sağlık hizmetinin 

üretimi, sunumu, sağlık sigortası ve ödeme Ģeklinin bir arada bulunduğu örgütlenme 

yapısıdır. Bu yapılanmada ön ödemeli sağlık planı, sağlık hizmeti kullanımının 

kontrolü ve sağlık bakımının yönetildiği organizasyonlar bulunmaktadır. 

 

Sağlık, piyasada alınıp satılabilen mal ve hizmetlere benzemez, kendine özgü 

bir niteliği vardır. Bu nedenle sağlık piyasası da tamamen kendine özgü diğer mal ve 

hizmet piyasalarından oldukça farklı bir piyasadır. Çünkü sağlık hizmetlerinin, 

kiĢiler arası alım ve satımı farklı nitelikler taĢır. Diğer mallar üreticiler tarafından 

üretilip halka satılırken, bireylerin sağlık statüleri satın aldıkları baĢka mal ve 

hizmetlerden de etkilenmekle birlikte büyük orada kendilerinin ürettiği bir durumdur. 

Refah seviyesi, zaman tercihleri, riskler ve sağladığı faydalar gibi standart ekonomik 

kavramlarla ele alındığında sağlığın bireyler tarafından marjinal değerinin 

hesaplanmasının hemen hemen imkansız olduğu anlaĢılacaktır
108

. 

 

Sağlıkla ilgili mal ve hizmetlerin diğer mal ve hizmetlerde olduğu gibi 

standart olmaması, üreticiler ve tüketiciler arasında bir bilgi dengesizliğinin olması, 

sağlık piyasaları içinde faaliyet gösteren kiĢi ve kurumların kendi aralarında 

anlaĢabilmeleri ve ortak hareket etmeleri yüzünden arz ve talep arasında bir 

dengesizlik oluĢturmaktadır.Sağlık hizmetleri alanında yer alan kiĢiler ve kurumların 
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örgütlü davranıĢlarına karĢın, talebi belirsiz olan tüketicilerin piyasada bir talep 

baskısı oluĢturmaları mümkün değildir. Bu da arz ve talep arasındaki dengesizliğin 

bir diğer yönüdür
109

. 

 

Sağlık hizmetleri piyasasında arz ve talep koĢulları fiyat ve miktarın farklı 

Ģekillerde belirlenmesinde rol oynamaktadır. Sağlık hizmetleri talebinde meydana 

gelecek bir artıĢ, hizmetin fiyat ve miktarını arz esnekliğine bağlı olarak değiĢik 

ölçüde etkileyecektir. Eğer arz nispeten esnek ise, sağlık hizmetleri talebi artığında, 

hizmetin miktarı arzın inelastik olduğu duruma göre daha çok artarken fiyat daha az 

artacaktır. Yani arzın elastik olduğu koĢullarda hizmet artıĢı daha fazla 

gerçekleĢecektir. Eğer hükümetin sübvansiyon programları sonucu talep artıĢı olursa 

ve arz enelastik ise, bu program için yapılan kamu harcamalarındaki artıĢ ile, arzın 

elastik olduğu duruma göre bir yandan nispeten daha yüksek bir fiyat oluĢumuna yol 

açılırken diğer yandan da nispeten daha da az çıktı elde edilecektir
110

.  

 

Sağlık hizmetinin önemli bir özelliği de "asimetrik enformasyon" kavramı ile 

iliĢkilidir. Hekim-hasta iliĢkisinde tarafların sağlık sorunu ve giderilmesi hakkındaki 

bilgi düzeyleri arasında çok büyük bir fark vardır. Hasta baĢka hizmetlerde pek 

görülmeyen ölçüde kendi gereksinimlerinin ve talebinin belirlenmesini hekime 

bırakmakta, hekim bir yandan hizmet sunan kiĢi rolünü, öte yandan hastanın ajanı 

rolünü oynamaktadır. 

 

 Bu iliĢkide hekim hizmeti arz eden taraf olmakla birlikte, aynı zamanda talep 

yaratabilme ve talebi yönlendirme açısından büyük bir güce sahiptir, bu güç 

sayesinde sunulan hizmetin kapsamını gereğinden fazla geniĢletmek ve harcama 

düzeyini yukarı doğru itmek olanağı vardır. 
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1.3.3. Sağlık Hizmeti ve Ekonomi ĠliĢkisi 

 

Sağlık harcamalarının sürekli ve hızlı bir Ģekilde artması sonucu ortaya çıkan 

sağlık ekonomisi, ekonomi biliminin sağlık konusuna uygulanan bir disiplin dalıdır. 

Diğer bir deyiĢle, ekonomi bilimi ile sağlık biliminin kesiĢme noktasında bulunan bir 

alan olmaktadır. Ġnsanların yaĢamak ve yaĢamlarını devam ettirmek için bazı 

ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçları karĢılayabilmek için mal ve hizmet tüketimi 

yaparlar. Ekonomi bilimi, insanların ne kadar çok mal ve hizmet tüketirlerse, 

kendilerini o kadar mutlu hissedeceklerini varsayar. Ekonomi, insanların sınırsız 

tüketim isteklerini sınırlı (kıt) kaynaklarla en iyi nasıl tatmin edileceğini inceleyen 

bir sosyal bilim dalıdır
111

. 

 

Ekonomi, kıt kaynaklarla sonsuz olan ihtiyaçları karĢılamak için bireylerin ya 

da toplumun mal ve hizmetlere yönelik seçimlerini, bunların üretimini, dağıtımını ve 

tüketimini inceleyen ve tatmin düzeyini optimuma eriĢtirme yollarını arayan bir 

bilimdir. Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da kaynaklar sonsuz değildir. 

Ülkeler sağlık politikalarını belirlerken kaynaklarının kıt olmasından dolayı, sağlık 

koĢullarını geliĢtirici her istenilen faaliyeti gerçekleĢtiremezler. Bu sebeple 

ekonominin temel kavramlarından yararlanmak zorundadırlar. Dolayısı ile toplumsal 

fırsat maliyeti, birim ve toplam maliyet gibi kavramalarla, kaynakların etkin 

kullanımına ve üretim kapasitesinin arttırılmasına çalıĢılmaktadır
112

. 

 

Bir sağlık sisteminde ideal durum, maliyet dikkate alınmaksızın mümkün 

olan en yüksek standartta sağlık hizmeti sunulmasıdır. Ancak bu hizmetlerin 

sunulmasında maliyetlerin göz ardı edilmesi mümkün değildir. Sağlık hizmetlerinin 

faydaları yanında maliyetlerini de dikkate alan bir etkinlik tanımını elde etmeye 

çalıĢmaktadır. Ekonomi bilimi, sınırlı kaynaklarla sınırsız gereksinmelerini karĢılama 

sorunu ile karĢı karĢıya olan bir kiĢinin ya da toplumun, tatmin düzeyini en yükseğe 
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eriĢtirmesinin yollarını aramaktadır
113

.Sağlık ve ekonomi arasındaki iliĢki, ekonomik 

sistemin sağlık hizmetlerine kaynak tahsisi sürecinde ortaya çıkmaktadır. Bir 

ekonomik sistemden istenilenler Ģunlardır
114

: 

 

Sağlık bakımına optimum miktarda kaynak tahsis edilmesi, 

Bu kaynakların en uygun Ģekilde bir araya getirilmesi, 

Sağlık hizmetinin toplum fertlerine en uygun Ģekilde dağılımının yapılması, 

Mevcut sağlık hizmeti faaliyetleri ile gelecekteki sağlık hizmetleri için 

yapılacak yatırımlar (araĢtırma, eğitim vb.) arasında kaynakların en uygun 

dağılımının sağlanmasıdır. 

 

Sağlık hizmetlerinin temel girdileri, insan kaynakları, sermaye, teknoloji, 

hammadde yani alet ve ekipmanlardır. Sağlık sisteminin çıktıları ise, yaĢam süresinin 

uzatılması, hayatta kalma, hastalıkların tedavisi ve bu konudaki geliĢmelerdir.Sağlık 

hizmetlerinin varlığı ve kullanılması sağlığın korunması ve geliĢtirilmesi sürecinde 

gereken girdilerden sadece bir tanesidir
115

.Ülkelerin ekonomik göstergelerine paralel 

olarak, beslenme, barınma, eğitim, gelir seviyesi, yaĢam tarzı, çalıĢma koĢullarındaki 

iyileĢmeler, yeni sağlık teknolojilerinin kullanılması gibi faktörler de sağlık 

hizmetlerinin girdileri arasında yer almaktadır.Sağlık sistemi ise, amacı doğrudan 

sağlığı geliĢtirmek olan her türlü hizmeti bünyesinde barındıran girdi, süreç, çıktı ve 

sonuç (etki) unsurlarından oluĢan bir bütündür
116

.Sağlık hizmetlerinde etkin hizmet 

düzeyi ġekil 1'de gösterilmektedir. ġeklin yatay ekseninde hastane yatak sayısı, 

dikey eksende ise marjinal sosyal fayda ve maliyet ölçülmektedir. 

 

Yatak sayısına paralel olarak marjinal maliyet yükselirken marjinal fayda 

azalmaktadır. BaĢlangıçta her ilave 1000 yatağın marjinal faydası marjinal 
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maliyetten büyüktür (MSB>MSC). Bu eĢitsizlik, yatak sayısının artırılmasının 

toplam sosyal faydayı arttıracağını ifade eder. Bu durum Q1 yatak sayısı kadar 

devam etmektedir. Q1 noktasında kesiĢen MSC ve MSB eğrileri, 1000 yatağın 

marjinal sosyal faydasının marjinal sosyal maliyetine eĢit olduğunu ifade eder. Q1 

sağında ise MSC>MSB olmaktadır. Yani yatak sayısı optimalın üzerindedir. 

 

ġekil 1: Sağlık Hizmetlerinde Etkin Hizmet Düzeyi  

 

Kaynak: M. Hanifi Aslan, Hizmet Ekonomisi, Alfa Yayınları, Yayın No:459, Ankara, 1998, s.276. 

 
 

Sağlık sistemlerinin temel amacı, verilen hizmetler aracılığı ile bireyin ya da 

toplumun sağlığında olumlu geliĢme sağlamaktır. Sağlığı iyileĢtirici bir faaliyetin 

yapılmaya değer olup olmadığının kararı verilirken, bu müdahale sonrası elde 

edilecek sağlık getirisini elde etmek için harcanacak kaynaklarla bir baĢka 

alternatifin gerçekleĢtirilmesi halinde sağlanacak getiriler arasında kıyaslama 

yapılması gerekir. Eğer getiri diğerinden fazla ise, ilk planlanan faaliyet yapılmaya 

değerdir. Burada fırsat maliyeti kavramı karĢımıza çıkmaktadır. Kaynakların kısıtlı 

olduğu durumlarda, fırsat maliyeti kavramı elde edilen bir ürün ya da hizmet 

miktarını, bu seçim sonucunda sağlanamayan diğer bir ürün ve hizmetlerin cinsinden 

hesaplamayı önerir
117

. 
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Sağlık ekonomisi, sağlık ve ekonomi biliminin kesiĢim kümesidir. Sağlık 

kavramı vücudun fonksiyonlarını geliĢtirmek, onarmak ve korumak için çalıĢırken, 

ekonomide tüm bu faaliyetleri gerçekleĢtirmek için gerekli olan kaynakları 

sağlamaktadır. 

 

1.3.4. Sağlık Hizmetlerinin Ekonomiye Katkısı  

 

Sağlık hizmetlerinin ekonomiye olan katkısını incelemek için sağlık 

hizmetlerinden elde edilen yararları belirleyerek analiz etmek mümkündür. Sağlık 

hizmetlerinden elde edilen yararlar ikiye ayrılır. Bunlar: 

Sağlık hizmetlerinden elde edilen ekonomik olmayan yararlar 

Sağlık hizmetlerinden elde edilen ekonomik yararlar
118

. 

 

Sağlık hizmetlerinin tüketilmesi sonucu elde edilen ekonomik olmayan 

yararlara, maddesel veya fiziksel yararlar da denilebilmektedir. Her bireyin kendisini 

sağlıklı kabul ettiği bir sağlık düzeyi vardır. Yani birey o sağlık düzeyinde ben 

sağlıklıyım diyebiliyor. ĠĢte bireyin kendisi için kabul ettiği bu sağlık düzeyinde bir 

değiĢiklik olduğu zaman bireyde bir takım Ģüpheler, acılar ve ızdıraplar baĢ 

gösterebilecektir. Bireyin bu istenmeyen durumlardan kurtulmak için sağlık 

hizmetlerinden faydalanıp, bunlardan kurtulması sonucu elde ettiği yararlar 

ekonomik olmayan yararlardır
119

.Sağlık hizmetlerinin tüketilmesi sonucu elde edilen 

ekonomik yararlar ise, üretim ve tüketimle iliĢkilidir. Bireylerin sağlıklı olmaları 

onların daha fazla tüketimde bulunmalarına sebep olabildiği gibi, elde edilen üretim 

artıĢı da hem bireylere hem de üyesi bulundukları topluma katkıda bulunmaktadır
120

. 

 

Sağlığın ekonomik olan yönünü verimlilik artıĢı ile göstermek de 

mümkündür. Her ne kadar verimliliğin arttırılmasında teknik ilerleme ve 

araĢtırmalar, adil bir ücret sistemi, kültür seviyesi ve mesleki eğitim gibi faktörler rol 

oynamaktaysa da verimliliğin arttırılmasındaki en önemli faktörlerden birisi de 
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iĢçinin sağlığı ve insanın kiĢiliğine bağlı psikolojik ve moral etkenler, maddesel 

imkanlardan daha çok önemli bir rol oynamaktadır. Sağlık ve eğitim hizmetlerindeki 

geliĢmeler üretim fonksiyonunu etkiler ve emek hizmetlerinin   düzeyini  yükseltir. 

ĠĢgücü  sağlıklı  olduğunda daha az zaman kaybedilir ve daha çok etkin gayret sarf 

edilir. Ayrıca sağlıklı emek gücünün hızlı bir ekonomik büyümeye de önemli katkı 

sağlayacağı vurgulanmaktadır
121

. 

 

1.4. SAĞLIĞIN EKONOMĠK BÜYÜME VE KALKINMA 

 ÜZERĠNE ETKĠSĠ 

 

Ekonomik büyüme, bir ülkenin herhangi bir yılda ürettiği mal ve hizmet 

miktarını önceki yıllara göre arttırmasıyla oluĢmaktadır. Ekonomik büyüme bu 

yönüyle niceliksel bir içeriğe sahiptir. Ekonomik büyümeden farklı bir anlam taĢıyan 

ekonomik kalkınma ise 1970 yılına kadar ekonomik büyümeden pek farklı 

olmayarak kiĢi baĢına düĢen gelirde hacimsel bir artıĢla ifade edilmiĢtir. 

 

1950 ve 1960'larda birçok geliĢmekte olan ülke, yüksek kiĢi baĢına gelir 

rakamlarını yakalamıĢtır. Ancak bu gelir artıĢına rağmen bazı ülkelerde yaĢam 

standardında bir değiĢim meydana gelmemiĢtir. Örneğin yüksek gelir artıĢı 

yakalayan bazı ülkelerde gelir dağılımında adaletsizlik, yüksek iĢsizlik oranları, 

yüksek fakirlik oranları, fırsat eĢitsizliği gibi sorunların, artan gelire rağmen varlığını 

sürdüğü görülmüĢtür. Bütün bu nedenlerden ötürü, kalkınmanın tanımı niceliksel 

olmaktan çıkmaya baĢlamıĢ ve kalkınmanın amacı insan yaĢamının niteliksel 

yönlerine doğru bir geçiĢ göstermiĢtir. Bu bağlamda ekonomik kalkınma niceliksel 

bir içeriğe sahip olan ekonomik büyümeden farklı olarak, insan yaĢamının kalitesini 

arttıran daha iyi eğitim ve sağlık koĢulları, daha iyi beslenme koĢulları, daha düĢük 

bir yoksulluk oranı, daha temiz bir çevre, daha zengin bir kültürel hayat, daha adil bir 

gelir dağılımı, daha yüksek bir gelir gibi hem niteliksel hem de niceliksel değiĢimleri 

ifade etmektedir. 

 

                                                 
121 Cahit TalaĢ, Sosyal Ekonomi, Sevinç Matbaası, Ankara, 1972, s. 80. 
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Ekonomik kalkınmanın gerçekleĢebilmesi için Todaro ve Smith (2003) üç 

temel koĢulun gerekliliğini belirtmektedir. Bunlardan birincisi sağlık, barınma ve 

yiyecek gibi yaĢamsal mallara ulaĢımın kolaylaĢması ve bu malların toplumda daha 

adil bir Ģekilde dağılmasıdır. Ġkincisi, toplumun yaĢam koĢullarını iyileĢtirilmesi 

gerekliliğidir. YaĢam koĢullarının iyileĢmesi ise daha yüksek bir gelir düzeyi ile iĢ 

olanakları, eğitim ve sağlık olanaklarının artıĢı gibi koĢullara bağlıdır. Ekonomik 

kalkınmanın gerçekleĢebilmesi için üçüncü koĢul olarak bireylere sunulan ekonomik 

ve sosyal seçeneklerin çoğaltılması gösterilmektedir
122

. 

 

Görüldüğü gibi bireyleri yararlı ve üretken yapan sağlık, bilgi, beceri ve 

yetenek gibi özelliklere vurgu yapan beĢeri sermaye yaklaĢımı ekonomik büyüme ve 

kalkınma sorunlarına farklı bir bakıĢ açısı kazandırmıĢtır. BeĢeri sermaye 

yaklaĢımının en önemli isimlerinden Schultz'un da belirttiği gibi, bu yaklaĢıma göre 

ülkeler arasındaki büyüme hızı farklılıklarında temel nedenin insan sermayesine 

yapılan yatırımlardaki farklılıklar olduğu görülmektedir
123

. 

 

1.4.1. Sağlığın Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi 

 

Lucas tarafından 1980 'lerin sonuna doğru, ilk içsel büyüme modellerinden 

biri olan beĢeri sermaye modeli geliĢtirilmiĢtir. Lucas'ın modeline göre, eğitim ve 

beĢeri sermayenin diğer türleri ülkeler arasındaki emek üretkenliği farklarının temel 

nedenidir. Lucas gerçekte bireyin beĢeri sermayesindeki artıĢın, bireyin kendi 

verimliliğini arttırması dıĢında bütün üretim faktörlerinin verimliliğine katkıda 

bulunduğunu belirtmektedir. 

 

Mankiw, Romer ve Weil (1992) ise Solow büyüme modeline beĢeri 

sermayeyi de ekleyerek alternatif bir model oluĢturmuĢlardır. Bu modelde beĢeri 
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sermaye de tıpkı fiziksel sermaye gibi üretim faktörlerinden biri olarak kabul 

edilmektedir
124

.  

 

Ġçsel büyüme modellerinin de etkisiyle beĢeri sermayenin en önemli 

unsurlarından biri olan sağlığın ülkelerin büyüme süreçlerine olan etkisini 

belirlemeye yönelik çalıĢmalar giderek artmıĢtır. Çünkü çoğunlukla beĢeri 

sermayenin eğitim unsuruna vurgu yapılsa da, sağlıklı bireylerin daha etkili bir 

eğitim alacak olmaları ve sağlıklı bireylerin eğitilmesi durumunda eğitim 

yatırımlarından daha uzun süreli yararlanma imkanının doğacak olması, eğitim 

yanında sağlığa da önem verilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. 

 

Knowles ve Owen (1997) tarafından yapılan çalıĢmada sağlık göstergesi 

olarak yaĢam beklentisi (life expectancy) kullanılmakta ve sağlığın ekonomik 

büyüme üzerine olan etkisinin eğitimden çok daha fazla olduğu belirtilmektedir
125

. 

Ancak bu çalıĢma Webber (2002) tarafından sağlık göstergesi olarak yaĢam 

beklentisinin kullanımı konusunda eleĢtirilmiĢtir. Webber'e (2002) göre her ne kadar 

sağlık çalıĢmalarında yaĢam beklentisi ve ölüm oranları çok sık kullanılsa da, bu 

oranlar aslında tam olarak sağlık sermayesine yapılan yatırımı yansıtmamaktadır. 

Çünkü yaĢam beklentisi, sağlık harcamaları dıĢında kiĢi baĢına sağlık personeli 

sayısı, alınan günlük kalori miktarı, temiz su olanaklarına ulaĢılabilirlik, okuma-

yazma oranları gibi değiĢkenlerin de etkisi altındadır. Bu nedenle Webber (2002) 

tarafından yapılan çalıĢmada sağlık göstergesi olarak kiĢi baĢına alınan günlük kalori 

miktarının kullanıldığı görülmektedir. ÇalıĢmada sağlığın ekonomik büyüme üzerine 

pozitif etkisi olduğu ancak eğitimin etkisinin Knowles ve Owen (1997) tarafından 

öne sürüldüğü gibi sağlığın etkisinden daha az olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır
126

. 

 

Mayer (2001) tarafından yapılan sağlık ile büyüme arasındaki nedensellik 

iliĢkisini belirlemeye yönelik çalıĢmada da Knowles ve Owen'nin (1997) 
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çalıĢmasında olduğu gibi doğuĢta beklenen yaĢam süresi değiĢkeni sağlık çıktısı 

olarak kullanılmaktadır. 18 Latin Amerika ülkesi için 1950-1990 dönemini kapsayan 

çalıĢmada Mayer (2001) sağlık ve büyüme arasında pozitif bir iliĢki olduğu sonucuna 

ulaĢmaktadır
127

. Öte yandan Bloom, Canning ve Sevilla (2001) tarafından sağlığın 

ekonomik büyümeye etkisini ortaya koymaya yönelik yapılan çalıĢmada ortalama 

yaĢam süresinin 1 yıl uzamasının mevcut üretimde % 4 artıĢa neden olduğu ortaya 

konulmaktadır
128

. Subramanian, Belli ve Kawachi (2002) ise sağlığın ekonomik 

büyüme üzerindeki etkisinin tarihsel kanıtlarla da desteklendiğini vurgulamakta ve 

Sanayi Devrimi'nin birinci aĢamasında Ġngiltere'de gözlenen üretkenlik artıĢının 

baĢlıca nedeninin sağlık düzeyindeki iyileĢmeler olduğunu belirtmektedir. Ancak 

ekonomik büyümenin kalbini oluĢturan yatırımın tanımı konusunda iktisatçılar 

arasında görüĢ birliği olmadığı görülmektedir. Bazı harcamaların tüketim harcaması 

mı yoksa yatırım harcaması mı olduğu konusunda kesin bir ölçü her zaman 

bulunmamaktadır
129

.  

 

Bu çerçevede incelendiğinde bir harcamanın yatırım harcaması olup 

olmadığını gösteren en etkili kavram olarak sermaye-hasıla oranı gösterilmektedir. 

Bu oran, bir birimlik ürün artıĢı için ne kadar yatırım yapılması gerektiğini ortaya 

koymaktadır. Sağlık sektöründe sermaye-hasıla oranı, sağlığın doğrudan etkisi 

dolaylı etkisinden arındırılarak büyüme üzerindeki net etkisi ortaya koyulamadığı 

için hesaplanamamaktadır. Ancak Tokat'a (1994) göre, aktif iĢgücüne yapılan sağlık 

harcamaları temel üretim faktörü olan emeğin daha verimli ve daha uzun ömürlü 

olmasına sağlayarak ve iĢgücü kayıplarını azaltarak diğer sektörlerin sermaye-hasıla 

oranlarını düĢürmektedir. Diğer sektörlerde sermaye-hasıla oranlarındaki bu düĢüĢ, 

bu sektörlerde bir birimlik ürün artıĢı için gerekli olan yatırım miktarını azalttığı için 

daha yüksek bir büyüme hızı getirmektedir. Dolayısıyla sağlık harcamalarının etkisi 

kendi sektörü üzerinde değil hizmet ya da mal üreten diğer sektörler üzerinde 
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olmaktadır. Bu bağlamda sağlık harcamaları ekonomik büyümeyi önemli ölçüde 

ancak dolaylı olarak etkilemektedir
130

. 

 

Sağlık harcamalarının tüketim harcaması mı yoksa yatırım harcaması mı 

olduğu yönündeki tartıĢmalara birçok iktisatçının birbirinden farklı bakıĢ açılarıyla 

yaklaĢtığı görülmektedir. Örneğin Schultz (1961a) tüketim harcaması olarak 

nitelendirilen harcamaların söz konusu beĢeri sermaye olunca yatırım harcaması 

özelliklerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtmektedir. Çünkü bir 

ülkenin zenginliğinin önemli bir parçasını insanların bilgi, yetenek, yaĢam süresi v.s. 

oluĢturmaktadır. Benzer Ģekilde bireylerin kazançları arasındaki fark daha çok eğitim 

ve sağlık düzeyleri arasındaki farkı yansıtmaktadır. Bu nedenle Schultz (1961), 

sağlık harcamalarının verimliliği ve üretimi arttıran kısmını yatırım harcaması olarak 

değerlendirmektedir. Ayrıca söz konusu yatırım harcamalarının niceliksel ve 

niteliksel olmak üzere iki etkisi bulunduğunun altını çizmektedir. Niceliksel etkisi, 

nüfusun artması ve ömrün uzaması Ģeklinde kendini gösterirken, niteliksel etkisi 

insan kaynaklarının kalitesini arttırmak Ģeklinde kendini göstermektedir
131

. Ancak 

Shaffer (1961) Schultz'un bu yaklaĢımına, sağlık ve beĢeri sermayenin diğer türleri 

için yapılan harcamaları tüketim ve yatırım harcaması olarak kategorize edebilecek 

bir ölçütün olmamasından ötürü karĢı çıkmaktadır. Shaffer'a (1961) göre sağlıklı 

olmak hasta olmaya tercih edileceği için, sağlık için harcama yapılırken ilk aĢamada 

bu harcamanın getireceği ekonomik fayda düĢünülmemektedir
132

. 

 

Grossman'a (1972) göre ise sağlık hem bir mutluluk kaynağı hem de gelir ve 

zenginlik düzeyini belirleyen önemli bir maldır. Bu nedenle sağlık, tüketiciler 

tarafından hem tüketim malı hem de yatırım malı olarak talep edilmektedir. Tüketim 

malı olarak sağlık, bireyin tercih fonksiyonuna girerek sağlıklı olmaktan ötürü elde 

ettiği faydayı temsil etmektedir. Yatırım malı olarak sağlık, piyasa ve piyasa dıĢı 

aktiviteler için bireyin toplam zamanını belirlemektedir. Diğer bir deyiĢle sağlık 
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stoğunda artıĢ yaratan sağlık harcamaları, sağlık yatırımlarından elde edilecek 

getirinin uzun süre devam etmesini sağlamaktadır
133

. Benzer Ģekilde Mushkin'e 

(1962) göre sağlık hizmetlerinde kullanılan kaynaklar (emek ve mallar) sağlık 

yatırımlarının bir kısmını oluĢturmaktadır. Daha iyi bir sağlık düzeyine kavuĢmak 

amacıyla yapılan harcamalar iĢgücünün verimliliğini arttırmaktadır. Sağlık 

harcamalarının hastalıkların tedavisi için yapılan kısmı tüketim harcaması iken, 

hastalıkların tedavisi sayesinde çalıĢma gücünü koruyan ve yıllar boyunca geri 

dönmesini sağlayan kısmı ise yatırım harcamasıdır
134

. 

 

Klarman (1965) ise bu konuya hastalıkların maliyetleri çerçevesinde 

yaklaĢmaktadır. Buna göre bir hastalığın maliyeti doğrudan ve dolaylı olmak üzere 

iki öğeden oluĢmaktadır. Doğrudan maliyetler, hastalıkla ilgili olan harcamaların 

oluĢturduğu maliyetler iken, dolaylı maliyetler kaybedilen iĢgücü ve zamandan ötürü 

oluĢan maliyetlerdir. Sağlık hizmetlerinin sağlanmamasıyla doğrudan maliyetler 

azaltılabilse bile bu koĢullar altında dahi dolaylı maliyetler artarak devam edecektir. 

Sağlık harcamaları doğrudan veya dolaylı da olsa sağlığı etkilemesine karĢın, sağlığı 

belirleyen faktörlerden sadece bir tanesi olarak değerlendirilmektedir. Sağlık 

harcamaları dıĢında gelir, yaĢam biçimi, demografik ve çevresel etkenler gibi daha 

birçok faktör toplumun sağlık düzeyi üzerinde önemli derecede etkilidir
135

. 

 

Yüksek bir sağlık düzeyinin, bireylerin üretkenliği arttırarak ve beĢeri 

sermayenin bir diğer bileĢeni olan eğitimin daha kaliteli yapılmasını sağlayarak 

büyüme üzerine önemli ve pozitif bir etkisinin olduğu kabul edilmektedir. Yüksek 

bir sağlık düzeyinin sağlanması ise sağlık harcamalarının yanı sıra yüksek bir gelir 

düzeyine de bağlıdır.
 
Gelir düzeyi yüksek olan ülkeler, gayri safi milli hasılalarının 

daha büyük bir bölümünü sağlık yatırımlarına ayırabilmektedir. Bu noktada, gelir ile 

sağlık düzeyi arasında çift yönlü bir nedensellik iliĢkisi olduğunu belirtmek 

gerekmektedir. Daha yüksek bir gelir daha çok sağlık yatırımı yapılmasını sağlayarak 
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sağlık düzeyini yükseltmektedir. Diğer taraftan, daha yüksek bir sağlık düzeyi 

bireylerin üretkenliğini arttırarak ve yaĢam süresini uzatarak gelir düzeyi üzerinde 

olumlu bir etki yaratmaktadır. 

 

Özetle iyi bir sağlık düzeyinin ekonomik büyüme üzerindeki ilk etkisi, 

bireylerin yaĢam sürelerini uzatarak beĢeri sermaye yatırımlarından daha uzun süreli 

faydalanma olanağı sağlamasıdır. Ayrıca uzun yaĢam beklentisi, insanların yaĢamları 

boyunca beĢeri sermaye yatırımlarından elde edecekleri getiri beklentisiyle, özel 

tasarruf kararlarını pozitif yönde etkileyecek, artan tasarrufların yatırıma 

dönüĢtürülmesi ise ekonomik büyümeye olumlu yansıyacaktır. 

 

Diğer taraftan, yüksek bir sağlık düzeyi beĢeri sermayenin bir diğer unsuru 

olan eğitimin kalitesinin artmasını sağlamaktadır. Daha iyi eğitim alan bireyler 

ekonomi için daha nitelikli iĢgücü anlamına gelmekte, dolayısıyla üretimi arttırıcı bir 

faktör olmaktadır. Tokat'ın (1994) da belirttiği gibi, sağlık düzeyinin iyileĢmesi 

hastalık taĢıması nedeniyle daha önce kullanılamayan kaynakların iĢletilmesine 

olanak sağlamaktadır. Ayrıca koruyucu sağlık harcamalarıyla birlikte önlenen çeĢitli 

hastalıklar sayesinde sağlığa ayrılacak kaynakların bu alandan mal ve hizmet üreten 

diğer alanlara kaydırılması sağlanabilmektedir. Bütün bu nedenlerden ötürü sağlık, 

ülkelerin beĢeri sermaye birikimine ve bu birikim neticesinde iktisadi büyümeye 

oldukça önemli katkılar sağlamaktadır
136

. 

 

1.4.2. Sağlık ve Ekonomik Kalkınma ĠliĢkisi 

 

Sağlık ve kalkınma arasındaki iliĢkiye geçmeden önce, kalkınma kavramının 

ne olduğunu kısaca izah etmek faydalı olacaktır. Kalkınma kavramı bazen büyüme 

kavramıyla karıĢtırılabilmektedir. Onun için büyüme kavramını da belirtmekte fayda 

vardır.Büyüme veya diğer bir ifadeyle geliĢme, üretimin ve kiĢi baĢına gelirin 

artırılmasıdır. Kalkınma ise, büyümenin tanımını da Ġçine almakta ve üretim ile kiĢi 
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baĢına gelirin artırılmasının yanında, ülkenin sosyo-ekonomik yapısının da 

değiĢtirilmesi ve modernizasyonu anlamına gelmektedir
137

. 

 

Genellikle az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkeler için kullanılan kalkınma, bu 

ülkeler için bazı engeller teĢkil eden sosyal, ekonomik ve kültürel sorunların 

giderilmesini de gerektirmektedir. Yani geliĢme yolunun açılması bu sorunların 

ortadan kaldırılmasına bağlıdır. Örneğin, bu ülkelerde sermaye birikimine büyük 

ihtiyaç olmasına rağmen, hızlı nüfus artıĢı, gelir seviyesinin azlığı ve bunun 

neticesinde de tasarruf azlığı veya olmayıĢı gibi nedenler sermaye birikimini önlerler. 

ĠĢte bunun içindir ki, kalkınma için sosyo-ekonomik yapının da değiĢtirilmesi 

gerekmektedir. Aksi takdirde zaten fakir olan bu ülkeler fakirliğin kısır çemberi 

içinde kıvranmaya mahkum olabilirler
138

. 

 

Dünya Sağlık Örgütü Sağlık ve Çevre Komisyonu 1992 yılındaki tanımına 

göre, kalkınma kavramını; 'insan hayat kalitesinin geliĢtirilmesi süreci' olarak 

tanımlamaktadır. Ekonomik, sosyal veya sağlık alanındaki geliĢmeler birbirinden 

farklı alanlar olarak değerlendirilse bile aslında bu parçalar birbirleriyle etkileĢmekte 

olduklarından dolayı bütünün parçaları olarak görülmeleri gereklidir
139

.Ekonominin 

temel göstergelerinden biri olan ekonomik büyüme, GSYĠH’ deki hacimsel artıĢı 

olup, yatırımın bir fonksiyonudur. Sağlık harcamalarının ekonomik büyümeye 

katkısını belirleyen ana faktörler Ģunlardır
140

: 

Hastalık sebebiyle oluĢacak iĢgücü ve iĢgücü kaybı engellenir, 

Çocukların daha sağlıklı eğitim almalarına imkan sağlanır, 

Hastalık taĢıması sebebiyle daha önce iĢlenemeyen veya kullanılamayan 

kaynakların iĢlenmesine imkan sağlanır, 

Bu faktörlerin etkisiyle sağlık harcamaları:  

ĠĢgücü kaybını önleyerek, 

Verimliliği artırarak, 
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Daha iyi iĢlere girmeye zemin sağlayarak, 

Ortalama hayat süresini uzatarak, üretimin artmasına yani ekonomik 

büyümeye katkı sağlar
141

. 

 

Sağlık hizmetlerinin ekonomik kalkınmaya ne ölçüde olumlu katkıları olacağı 

konusundaki endiĢeler sağlık hizmetlerini yaygınlaĢtırmaya ve geliĢtirmeye yönelik 

programların kabul görmesini güçleĢtirmektedir. Sağlık hizmetlerinin ekonomik ve 

sosyal kalkınmayı geliĢtirici etkilerinin diğer yatırım alanlarında olduğu gibi açık 

seçik görünür cinsten olmaması sağlık hizmetlerinin desteklenmesindeki en önemli 

güçlük olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak kalkınmayı baĢarabilmek için insan 

unsuruna ve onun eğitimine ihtiyaç vardır. "Ġnsana yatırım" âdı verilen bu çabalar 

baĢlıca üç çeĢit harcamadan oluĢmaktadır. Bunlar; eğitim, sağlık ve beslenme 

harcamalarıdır. Bu üç harcama birbirini dolayısıyla kalkınmayı tamamlamaktadır. 

Eğitim ile verimliliği artan bir iĢçinin ekonomik büyümeye katkısının sürekli olması, 

büyük ölçüde sağlığının yerinde olmasına bağlıdır. Bu iĢçinin sağlık koĢullarının 

yetersizliği nedeniyle ölmesi, iĢini sürekli olarak sürdürememesi veya tüm gücüyle 

çalıĢamaması halinde bu kiĢi için yapılan yatırımlar verimsiz olacaktır. Sağlık 

hizmetleri ile insanların "tam sağlıklı" olma halinde bulunmalarının sağlanması, 

insancıl değerler bir yana insanlara yapılan yatırımların verimliliği nedeniyle de 

kaçınılmazdır
142

. Zaten sağlık göstergeleri, eğitim göstergeleriyle birlikte toplumun 

kalkınma düzeyini belirleyen temel faktörler olarak kabul edilmektedir. Bu durum 

özellikle tıp teknolojisinde sağlanan geliĢmelerin ve genel sağlık sigortası 

uygulamalarının etkisiyle çok büyük boyutlara ulaĢmıĢ olan sağlık harcamaları 

artıĢının gelecekte de süreceğini göstermektedir. 

 

Yapılan araĢtırmalar göstermiĢtir ki, sağlık harcamaları salt tüketim 

harcaması olmayıp, aynı zamanda yatırım harcamasıdır. Ancak etkisi kendi sektörü 

üzerinden değil de, hizmet veya üretim sektörleri üzerinden olmaktadır. Diğer bir 

ifade ile, sağlık harcamaları ekonomik büyümeyi önemli ölçüde ancak dolaylı olarak 
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etkilemektedir. Fiziksel bir içerik taĢıyan ölçülebilir bir kavram olan "ekonomik 

büyüme" kavramına karĢılık, sosyal içerik taĢıyan "ekonomik kalkınma" kavramı, 

"toplumun yaĢam koĢullarının iyileĢmesi" veya "toplumun sahip olduğu yaĢam 

koĢullarının, geçmiĢ yıllara göre tercih etmesi" olarak tanımlanabilir. Toplumun 

refah durumunu gösteren dolayısıyla fiziksel bir ölçü birimiyle ölçülebilmesi 

mümkün olmayan kalkınma, birçok sosyal, ekonomik, kültürel ve hatta siyasi 

göstergelerle açıklanabilmekte olup bu göstergelerin Fert baĢına düĢen milli gelir, 

Eğitim durumu, Sağlık göstergeleri olarak sınıflandırılabilir. Görüldüğü gibi 

birbiriyle sıkı iliĢkili olan bu göstergeleri en iyi noktaya çıkarabilme veya bu 

sorunları çözebilme durumu o ülkenin kalkınmıĢlık derecesini ortaya koyar. Yani fert 

baĢına düĢen milli geliri en üst noktalara çıkarma ve bunu mümkün mertebe topluma 

en adil Ģekilde dağıtma; iĢsizliği azaltma, sanayileĢmede geliĢme ve alt yapı 

sorunlarını çözme, iyi beslenme, eğitim, sosyal güvenlik ve sağlık sorunlarını 

çözmüĢ olma ülkenin kalkınmıĢlık derecesini gösterir. Ekonomik büyüme, tek baĢına 

herkes için daha iyi sağlık koĢullarını garanti edemez. Son 3040 yıldır gerçekleĢen 

ekonomik ilerlemelerden toplumun bazı kesimleri yararlanırken, birçoğunun ihtiyacı 

karĢılanamadı. Birçok fakir ülkeler arasındaki en fakirleri, ulusal ekonomi geliĢse de 

sağlık problemleri artmıĢtır. Diğer yandan herkes için sağlığın temin edilmesi süreci 

ekonomik geliĢmeye bağlı değildir. Yeterli politik istek ve uygun ulusal önceliklerle 

yoksul ülkelerde bile sağlıkta önemli ilerlemeler gerçekleĢtirilebilir. Sağlık ve 

geliĢme, eĢitsizliği ve yoksulluğu yok ederek daha iyi konuma getirildiği zengin - 

fakir, kuzey-güney ilgili tüm ülkelerin sorunudur
143

. 

 

Bir ülkenin sağlık düzeyiyle ilgili göstergeler, O ülkenin kalkınmıĢlık 

derecesini ortaya koyan veriler arasında önemli bir yer tutar. KalkınmıĢlığı yalnızca 

kiĢi baĢına gelirle ölçmek ve ifade etmek yetersiz bir yaklaĢımdır. Ortalama yaĢam 

süresi ve bebek ölüm hızı gibi sağlıkla ilgili temel göstergelerin de göz önüne 

alınması gerekir. Kalkınma kavramının tanımındaki sosyo-ekonomik kalkınma sağlık 

alanını da kapsadığından sağlık hizmetlerinin geliĢmesi ve yaygınlaĢması sosyo-

ekonomik kalkınmayı da hızlandırabilmektedir. Kalkınmayla içice olan sağlık 
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sektörü, kalkınmanın sonuçları olan sanayileĢme, kentleĢme, çevre kirliliği ve hızlı 

nüfus artıĢı gibi olumsuz etkenlerin giderilmesi ve belli bir standardizasyona 

gidilmesi konusunda yaptığı sağlık çalıĢmaları ile sosyo-ekonomik geliĢmeye katkı 

sağlamaktadır
144

.Kısaca diyebiliriz ki, eğitim seviyesi yüksek, dengeli bir nüfus 

politikası ve sağlıklı insanlarla kalkınma yolu daha çabuk aĢılabilir. 

 

Ekonomik kalkınma, ekonomik büyümeyi de kapsayacak Ģekilde bir ülkenin 

sosyoekonomik yapısında, kültürel değerlerinde ve çevresel, demografik koĢullarında 

olumlu yönde değiĢimleri içine almaktadır. BaĢka bir deyiĢle, ekonomik kalkınma 

niceliksel ve niteliksel değiĢimlerin her ikisini birden içermektedir. Her ülke farklı 

iktisadi, sosyal ve siyasal yapıya sahip olduğu için tüm ülkelerin iktisadi 

kalkınmasını değiĢmeyen tek bir ölçüte dayandırmak oldukça zor görünmektedir. 

Ancak standart bir ölçü gereksinimi nedeniyle kiĢi baĢına düĢen gelir, iktisadi 

kalkınmanın önemli bir göstergesi olarak kullanılmıĢtır. Bu bakımdan 1970'lere 

kadar geleneksel kalkınma teorilerinin amacı pozitif büyüme olmuĢ dolayısıyla 

kalkınma, her yıl üretim ve milli gelirde meydana gelecek artıĢla özdeĢleĢtirilmiĢtir. 

 

1970'lere gelindiğinde ise, ekonomik kalkınmayı ekonomik büyümeye 

eĢitleyen mekanizma eleĢtirilere maruz kalmıĢ, o dönemde yaĢanan petrol krizleri de 

eleĢtirilerin Ģiddetini arttırmıĢ ve kalkınmayı pozitif büyüme oranına eĢitleyen 

geleneksel kalkınma teorileri geçerliliğini yitirmeye baĢlamıĢtır. Bu nedenle 

kalkınma için insan faktörünün ön planda olduğu sosyal, ekonomik ve çevresel 

birçok değiĢimi de içeren çok kapsamlı bir tanım geliĢtirilmiĢtir. Buna göre 

kalkınmanın öncelikli amacı, halkın refahını arttıran mutlu, uzun ve sağlıklı bir 

yaĢam sürmesini sağlamak için gerekli ortamı oluĢturmak olarak yeniden 

tanımlanmıĢtır. Kalkınmanın bir diğer hedefi ise sağlanan refahın toplumda eĢit 

dağılımını sağlayabilmek ve uluslararası standartlara göre bu refahın düzeyini 

olabildiğince arttırabilmektir. Tokat'ın (1994) da belirttiği gibi, kiĢi baĢına düĢen 

yüksek bir gelir, yüksek gelirle birlikte bu gelirin toplumda adil dağılması, iĢsizliğin 

düĢürülmesi, sanayileĢmede alt yapı sorunlarının çözümlenmesi, iyi beslenme, 

                                                 
144 Poyraz,a.g.e., s.9. 



 72 

yüksek bir eğitim düzeyi, sosyal güvenlik ve sağlık sorunlarını çözmüĢ olma durumu 

ülkelerin kalkınmıĢlık derecesini açıklamaktadır. Sayılan bu faktörlerin her biri 

iktisadi kalkınmanın farklı bir yönünü ifade etmektedir
145

. 

 

Ġktisadi kalkınmanın tanımının içeriğinin nicelikten niteliğe doğru kayması 

kalkınma göstergelerinin değiĢimini de beraberinde getirmiĢtir. Tuna ve YumuĢak 

tarafından bu yeni göstergelerin sosyal, ekonomik ve siyasi faktörler arasındaki çok 

boyutlu iliĢkiyi ortaya koyduğunu belirtilmiĢtir. Bu göstergeler okur-yazarlık oranı, 

okullaĢma oranı, doğuĢta beklenen yaĢam süresi, bebek ölüm oranı, kaba ölüm oranı, 

alınan günlük kalori miktarı, kiĢi baĢına düĢen doktor ve hemĢire sayısı gibi temel 

ihtiyaçları ön plana çıkaran göstergelerdir. Bu faktörleri içeren ve kalkınmanın 

düzeyini gösteren BeĢeri Kalkınma Ġndeksi, Siyasi Özgürlükler Ġndeksi ve Hayatın 

Fiziksel Kalite Ġndeksi gibi çeĢitli indeksler oluĢturulmuĢtur. 

 

Bunlardan BeĢeri Kalkınma Ġndeksi beĢeri sermaye ile iktisadi kalkınma 

arasındaki iliĢkiye dayanan ve ülkelerin kalkınmıĢlık düzeyini ölçen bir indekstir. 

BeĢeri sermaye ile iktisadi kalkınma arasındaki iliĢkilerin teorik düzeyde tartıĢılmaya 

baĢlandığı dönemde BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma TeĢkilatı, ülkelerin kalkınmıĢlık 

düzeylerini ölçmek için BeĢeri Kalkınma Ġndeksi çalıĢmalarına baĢlamıĢtır. BeĢeri 

Kalkınma Ġndeksi dört göstergeden oluĢmaktadır. Aynı zamanda bu dört gösterge 

beĢeri kalkınmanın üç önemli boyutunu yansıtmaktadır. Bu boyutlar, uzun yaĢam, 

bilgi birikimi ve belli bir standartta yaĢayabilmek için gerekli kaynaklara 

ulaĢabilirliktir
146

. 

 

Bu boyutlardan birincisi olan uzun yaĢam, doğuĢta yaĢam beklentisi 

değiĢkeni ile ölçülmektedir. Ġkinci boyut olan bilgi ve eğitim okuma yazma oranının 

2/3 oranında ve okullaĢma oranının 1/3 oranında ağırlıklandırılması ile 

ölçülmektedir. Son boyut olan iyi bir yaĢam sürdürebilmek için gerekli kaynaklara 

ulaĢılabilirlik ise ortalama gelir düzeyi kullanılarak ölçülmektedir.  
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Ülkelerin gelir düzeyleri arasındaki farkın giderilmesi için satın alma gücü 

paritesine göre hesaplanmıĢ kiĢi baĢına düĢen reel gayri safi yurtiçi hasıla rakamları 

kullanılmaktadır. Ġktisadi kalkınmanın bu üç boyut dıĢında daha birçok boyutu 

olmasına rağmen kalkınmanın ölçümünde yaĢanan zorluklar ve temel göstergelerin 

vurgulanma isteği sebebiyle beĢeri kalkınma indeksi bu üç boyutu içermektedir. 

Görüldüğü gibi uzun ve sağlıklı bir yaĢam, iktisadi kalkınmanın en önemli üç 

boyutundan biri olarak kabul edilmektedir. Human Development Index, Ġnsani 

GeliĢme Ġndeksi veya Ġnsanca GeliĢme Ġndeksi olarak da tercüme edilmektedir. 

 

Ülkelerin beĢeri kalkınma indeks değerlerinin hesaplanmasında izlenen 

yöntemler 1990 yılından bu yana zaman zaman değiĢiklikler göstermiĢtir. Ancak 

hesaplama genel haliyle bir ülkenin herhangi bir boyut için aldığı değer en yüksek 

değerden çıkarılarak, en yüksek ve en düĢük değerler arasındaki farka bölünmesi ile 

hesaplanmaktadır. 

 

 BeĢeri kalkınma indeksini oluĢturan üç boyut için her ülkeye ait olmak üzere 

ayrı indeks oluĢturulmakta ve bu indeksler toplanarak aritmetik ortalamaları 

alınmaktadır. Bu değer birden çıkarılarak ülkenin beĢeri kalkınma indeks değerine 

ulaĢılmaktadır. 1999 yılından sonra gelir indeksi hesaplanırken metod değiĢtirilmiĢ 

ve logaritmik fonksiyon kullanılmaya baĢlanmıĢtır
147

. 

 

Tablo 2'de 2011 verilerinin kullanıldığı indeksi özet halinde gösterilmektedir. 

BeĢeri kalkınma indeksinde 0.800 ve üzerinde değer alan ülkeler yüksek beĢeri 

kalkınma grubuna girerken, 0.800-0.500 arasındaki ülkeler orta beĢeri kalkınma 

grubuna girmektedirler. Ġndeks değeri 0.500'ün altında olan ülkeler ise düĢük beĢeri 

kalkınma grubuna girmektedirler. 
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Tablo 2’den de görüldüğü gibi Norveç 0.943 beĢeri kalkınma indeks değeri 

ile ilk sıradadır. Norveç'in ortalama yaĢam süresi ise 81.1 olup dünya ortalaması olan 

69.8'den oldukça yüksektir. 180. Sırada olan Sierra Leone 0.336 beĢeri kalkınma 

indeks değerine sahiptir ve ortalama yaĢam süresi 47.8byıldır. Avrupa ve Orta Asya 

ülkelerinin ortalama indeks değeri 0.751'dir ve bu ülkelerin ortalama yaĢam süresi 

71.3 yıldır. Görüldüğü üzere, yaĢam süresi ve dolayısıyla sağlık düzeyi ile kalkınma 

arasında pozitif bir iliĢki söz konusudur. Görüldüğü gibi ülkelerin kalkınmıĢlık 

derecelerini çeĢitli indeksler ile belirlemeye yönelik giriĢimler içerisinde sağlık 

önemli bir yer tutmaktadır. Dolayısıyla kalkınmanın ülkelerin sağlık ve eğitim 

sorunlarının çözümlenmiĢlik derecesiyle açıklanmaya çalıĢıldığı görülmektedir. 

Sağlık ve eğitim gibi insani hizmetleri belli bir nitelikte ve adil bir Ģekilde sunmuĢ 

olmak, kalkınmıĢlığın önemli bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Sağlığın 

ekonomik kalkınma üzerine olan olumlu etkisinin yanı sıra kalkınmıĢ bir ülkenin 

kaynaklarının daha büyük bir bölümünü sağlık harcamalarına ayırarak sağlık 

düzeyini yükselttiğini söylemek yanlıĢ olmayacaktır. 

 

Tablo 2: BeĢeri Kalkınma Ġndeksi ve Bazı Ülkelerin Aldığı Değerler (2011) 
Ülke ve Sıralama Ortalama 

YaĢam 

Süresi (yıl) 

2011 

KiĢi BaĢına 

DüĢen Gerçek 

GSYĠH 

(SAGP$) 

2011 

YetiĢkin Okur-

yazarlık Oranı 

(%) 

(2005–2010) 

Ortalama 

YaĢam 

Ġndeksi 

Eğitim 

Ġndeksi 

GSYĠH 

Ġndeksi 

BeĢeri 

Kalkınma 

Ġndeksi 

Değeri 

1 Norveç 81.1 47,557 99 0.92 0.96 0.78 0.943 

2 Avustralya 81.9 34,431 99 0.93 0.96 0.69 0.929 

3 Hollanda 80.7 36,402 99 0.91 0.89 0.73 0.910 

4 ABD 78.5 43,017 99 0.86 0.90 0.58 0.910 

6 Kanada 81.0 35,166 99 0.91 0.89 0.69 0.908 

9 Almanya 80.4 34,854 99 0.91 0.91 0.71 0.905 

10 Ġsveç  81.4 35,837 99 0.93 0.86 0.75 0.904 

20 Fransa 81.5 30,462 98.4 0.93 0.79 0.70 0.884 

40 Litvanya 72.2 16,234 99.7 0.76 0.84 0.60 0.810 

50 Romanya 74.0 11,046 97.7 0.77 0.78 0.52 0.781 

70 Arnavutluk 76.9 7,803 95.9 0.79 0.63 0.51 0.739 

80 Peru  74.0 8,389 89.6 0.72 0.53 0.44 0.725 

92 Türkiye 74.0 12,246 90.8 0.74 0.42 0.50 0.699 

101 Çin 73.5 7,476 94 0.73 0.47 0.43 0.687 

150 Kamerun 51.6 2,031 70.7 0.284 0.336 0.345 0.482 

180 Sierra Leone 47.8 737 40.9 0.24 0.16 0.1 0.336 

Avrupa ve Orta 

Asya 

71.3 12,004 98 0.71 0.68 0.57 0.751 

Kaynak: http://hdr.undp.org/en/statistics/hdi(15.01.2012 eriĢim tarihi). 
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Yüksek bir kiĢi baĢına düĢen gelirle birlikte, sosyal, ekonomik ve kültürel 

açıdan gerekli geliĢmelerini tamamlamıĢ bir ülke, sağlık düzeyini yükseltmek için 

gerekli olan beslenme, temiz su olanakları, barınma, daha kaliteli ve iyi koĢullara 

sahip sağlık hizmetleri gibi mal ve hizmetleri elde etme kapasitesini arttırmıĢtır. Bu 

nedenle sağlık ile ekonomik kalkınma arasındaki nedensellik iliĢkisinin oldukça 

güçlü ama iki yönlü olduğunu söylemek yerinde olacaktır. 

 

Ekonomik kalkınma, birçok sosyal ve ekonomik faktörden etkilenen bir 

süreçtir. Bu süreçte sağlık sektörü tarafından sunulan hizmetler de büyük önem 

taĢımaktadır. Öncelikle, sağlıklı bireyler daha mutlu ve huzurlu bir yaĢam sürecekleri 

için, daha verimli olarak ekonomik faaliyetlerde yer alabilecekler ve bu Ģekilde 

ekonomik kalkınma sürecine daha etkin bir Ģekilde katılabileceklerdir. Ayrıca, 

toplumlar ekonomik kalkınma sürecinde daha iyi bir konuma geldikçe, sağlık 

hizmetlerine talep ve dolayısıyla sağlık harcamaları artacaktır. Bu ise, toplumun 

sağlık düzeyinin yükselmesine katkıda bulunacaktır. Bu nedenle, sağlık hizmetleri ile 

ekonomik ve sosyal kalkınma arasında birbirini besleyen çift yönlü iliĢki söz 

konusudur.  

 

Kalkınma ve sağlık hizmetleri arasındaki bu çift yönlü iliĢki, sağlık 

hizmetlerinin hem bir yatırım unsuru, hem de bir tüketim unsuru olmasından 

kaynaklanmaktadır. Sağlık hizmetleri yatırım niteliğindedir; zira, artan sağlık hizmeti 

tüketimi, insanın sağlık sermayesi stokunun artmasını sağlamakta ve böylece, en 

önemli üretim faktörü olan insanın geliĢtirilmesine hizmet etmektedir. Sağlık 

hizmetleri bir tüketim niteliği de taĢımaktadır; zira, sağlık hizmetlerinin kullanımı, 

kiĢilerin sağlıklı olma ihtiyacını karĢılamaktadır. Bir baĢka ifadeyle, sağlık 

hizmetleri; insan sermayesi stokuna ilave anlamında olduğu için yatırım, insanın 

sağlıklı olma ihtiyacını tatmin ettiği için tüketimdir. Dolayısıyla, sağlık hizmetleri, 

kalkınmaya hizmet eden bir yönü olmasına karĢılık, kendisi de, kalkınmanın 

sonuçlarından etkilenmektedir. 
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1.4.3. Sağlık Ġle Ekonomik Büyümenin ĠliĢkilendiıilnıesi 

 

Eğitim ve sağlık beĢeri sermayenin niteliksel yönden geliĢiminde rol oynayan 

iki önemli unsurdur. BeĢeri sermayeyi oluĢturan temel unsur eğitim olmakla birlikte, 

toplumun sağlık düzeyi de beĢeri sermayenin geliĢmesini ve aynı zamanda 

korunmasını sağlayan diğer bir unsur olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bir toplumun 

sağlık düzeyi ile ekonomik geliĢmiĢlik arasında yakın ve karĢılıklı bir nedensellik 

iliĢkisi bulunmaktadır. Ekonomik geliĢmesini belli bir seviyeye ulaĢtırabilmiĢ 

toplumlarda sağlık için ayrılan kaynaklar arttığı gibi, bireylerin sağlık konusunda 

farkındalıkları da artmaktadır. Bununla birlikte sağlık düzeyinin geliĢimi de 

ekonomik geliĢimi hızlandırmaktadır
148

. 

 

Toplumların sağlık düzeyinin yüksek olması ile beraber iĢgücünün daha 

verimli kullanılmasının, toplam çıktıyı dolayısıyla ülke kalkınmasını olumlu 

etkilediği konusunda bir çok görüĢ bulunmaktadır. Sağlığın, toplumun gelir ve refahı, 

iĢçi verimliliği, iĢgücü katılımı, tasarruf ve yatırım oranları, demografik faktörler ile 

diğer beĢeri sermaye faktörleri üzerinde doğrudan bir etkisi bulunmaktadır
149

. 

 

Toplumun sağlık düzeyini yükselten sağlık hizmetleri ekonomik ve sosyal 

kalkınmaya katkıda bulunur. Eğitim düzeyi yükselen toplum, sağlık göstergelerinde 

meydana gelen iyileĢmelerle birlikte nitelikli iĢgücü olarak kalkınmada yer 

almaktadır. Sağlık durumunda meydana gelen iyileĢmelerle birlikte nüfus optimum 

düzeye ulaĢmakta ve kalkınmayı engelleyen nüfus baskısı ortadan kalkmaktadır. Bu 

sayede ekonomik ve sosyal kalkınma ivme kazanmaktadır. Verimlilik ve üretim artıĢı 

gelir artıĢını, gelir artıĢı da harcama tasarrufu ile ekonomik ve sosyal kalkınmayı 

dolayısı ile toplumun refah düzeyini yükseltir. GeliĢimini büyük ölçüde sağlamıĢ 

toplumlar sağlık için daha fazla kaynak tahsis ederek toplumun sağlık düzeyinin 
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Sami Taban, “Türkiye’de Sağlık ve Ekonomik Büyüme ĠliĢkisi: Nedensellik Testi”, 3. Ulusal Bilgi, 

Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Osmangazi Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, 

EskiĢehir, 2004, ,s. 3-12. 
149

 M. Karagül, BeĢeri Sermayenin Ġktisadi GeliĢmedeki Rolü ve Türkiye Boyutu, Afyon Kocatepe 

Üniversitesi Yayın No. 37,2002,s.72. 
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maksimum seviyeye ulaĢmasını ve bu düzeyin devamlılığını amaçlar. Sağlık 

hizmetleri ile eğitim ve nüfus arasında karĢılıklı bir iliĢki söz konusudur. Bu üç ayak 

aynı anda ekonomik ve sosyal kalkınmanın motor kuvvetidir. 

 

Ġnsanlar var oluĢlarından bu yana bir geliĢme süresi içindedir. Bu geliĢme ile 

birlikte insanlar mevcut kapasitelerini daha yukarılara taĢırlar. GeliĢme süreci 

boyunca toplumların eğitim seviyelerinde, sağlık hizmetlerinde ve beraber 

yaĢamanın getirisi olarak toplumsal güvenlikte artıĢ görülür. Gelirin artıĢıyla yaĢam 

kalitesinde belirgin artıĢlar görülmekle birlikte, düĢük gelirli de olsa düzenli sağlık 

hizmeti sağlanan bir toplumda yaĢam uzunluğu ve kalitesi bakımından dikkat çekici 

sonuçlar gözlenebilmektedir. Bu da toplumlar için sağlığın ne kadar önemli 

olduğunun bir göstergesidir
150

. 

 

Yapılan bir çok ampirik çalıĢmada, ekonomik geliĢme sürecinde eğitim ve 

sağlığa eĢ zamanlı yapılan yatırımların olumlu etkileri saptanmıĢtır. Bu çerçevede 

sağlıklı ve eğitimli fertlerin, toplumda tüketici ve üretici olarak daha etkin 

davrandıkları tespit edilmiĢtir.Aynı zamanda, sağlıklı fertlere sunulan eğitim 

sonucunda eğitimin çıktıları daha belirgin olmaktadır. Sağlıklı fertlerin eğitilmesinde 

dikkat çeken diğer bir unsur ise bu kiĢilere sunulan eğitim yatırımlarından daha uzun 

süreli yararlanma imkanının olmasıdır. Sağlıklı olan bir kiĢinin, çalıĢma ömrü daha 

uzun olacak ve geçen süre içerisinde bu kiĢiler üretkenliklerinden fazla bir Ģey 

kaybetmeyeceklerdir
151

. 

 

Ekonomik geliĢmiĢlik ile toplumun sağlık düzeyi arasında karĢılıklı bir iliĢki 

söz konusudur. Ekonomik geliĢmesini belli bir düzeye getirebilmiĢ toplumlarda 

sağlık için ayrılan kaynaklar arttığı gibi, bireylerin sağlık bilinci de yükselmektedir. 

Dolayısıyla, eğitim ve sağlığın birbirini tamamladığı, ülke kalkınması açısından 

fiziki sermayeye ve eğitime yapılan yatırımların benzerinin sağlığı da yapılmasının 

zorunlu olduğu görülmektedir. 
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1.4.4. Sağlık Politikaları ve Ekonomik Büyüme ĠliĢkisi 

 

Bir ekonomisinin kısa ve uzun vadede çözmesi gereken sorunlarının en 

önemlilerinden ikisi ekonominin sürdürülebilir bir büyüme patikasına 

oturtulamaması ve ülkede yaratılan tasarrufların yüksek büyüme için gerekli olan 

yatırımları destekleyememesidir. 

 

Son yirmi yılın büyüme ve kalkınma yazını incelendiğinde ise yukarıda 

bahsedilen iki temel sorun için önerilen çözümlerin baĢında beĢeri ve toplumsal 

sermayenin artırılması gelmektedir. Bu çerçevede, eğitim ve teknoloji politikaları 

ekonominin genelinde beĢeri sermaye kapasitesinin artırılmasında etkili olurken, 

sağlık politikaları inĢa edilen kapasitenin korunması ve büyümenin kalkınma ile 

beraber gerçekleĢmesi konusunda çok önemli bir görev üstlenmektedir.  

 

Sağlık harcamalarının iĢgücü verimliliği, tasarruf eğilimi gibi değiĢkenler 

üzerinde yarattığı pozitif dıĢsallık girdi ya da üretim faktörü olarak 

değerlendirilemeyeceği için de sağlık hizmetlerinin piyasa çözümü altında Pareto-

etkin olmayacağı açıktır. Sonuç olarak sağlık sektörü etkin kamu politikalarının 

tasarlanıp uygulanması gereken en önemli alanlardan biri olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Bu kapsamda uygulanacak sağlık politikaların temel karakteristiklerinin 

belirlenmesinden önce, diğer bir deyiĢle “hangi sağlık politikaları uygulanmalıdır?” 

sorusuna cevap aramadan önce, “neden sağlık politikaları önemlidir?” sorusunun 

detaylı olarak incelenmesi gerekmektedir. 

 

1.4.4.1. Sağlık Politikaları ve Makroekonomi 

 

Sağlık harcamaları, göstergeleri ve ekonomik dinamikler arasında iki yönlü 

bir etkileĢimin olduğu literatürde yer alan temel bulgulardan biridir. Bu çalıĢmadaki 

ana tema, sağlık politikalarının ekonomik değiĢkenler üzerindeki etkisini incelemek 

olduğu için, bu etkiyi sağlayan mekanizmaları vurgulamak yararlı olacaktır. Bu 
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konuda yapılan bazı çalıĢmalar nedenselliğin yönünün sağlık göstergelerinden 

ekonomik büyümeye doğru olduğunu ortaya koymaktadır. 

 

1.4.4.2. Ekonomik Büyüme, ĠĢgücü Verimliliği ve Sağlık 

 Politikaları 

 

Sağlık politikalarının ekonomik büyümeyi verimlilik artıĢları üzerinden 

etkilediği gerek teorik gerekse ampirik çalıĢmalarda belirtilmiĢtir. Bu argümana göre 

etkin sağlık harcamaları hastalık ve tedaviden dolayı oluĢan iĢgücü ve verimlilik 

kaybını en aza indirmektedir. Aynı zamanda iĢgücünün mümkün olan en uzun süre 

aktif olarak kullanabilmesi, bu iĢgücünün tecrübelerinin kazanımlara çevrilebilmesi 

iĢgücü verimliliği ve ekonomik büyümeyi olumlu etkilemektedir. Verimliliğin 

ekonomik büyüme ve milli gelir üzerindeki etkisine örnek vermek gerekirse, ülkeler 

arasında kiĢi baĢına düĢen milli gelir farklarının 60%’ı verimlilik artıĢlarında yaĢanan 

farklılıktan meydana geldiği hesaplanmaktadır
152

. 

 

Bunun yanı sıra etkin sağlık harcamalarının yaratıcılık üzerinde de doğrudan 

olumlu etki yaptığı, bunun da ekonomik büyümeye olumlu yansıdığı elde edilen 

ampirik bulgular arasındadır. Sağlık ve eğitim politikalarının bir bütün içinde 

değerlendirilmesini çağrıĢtıran bu argümana göre, iyi bir sağlık hizmetinin verilmesi 

eğitim harcamalarının etkinliğinin artmasına yol açmaktadır. Ampirik bulgular zayıf 

sağlık durumuna sahip çocuk ve çalıĢanların, okulda ve iĢte daha baĢarısız olduğunu 

vurgulamaktadır
153

.Aynı zamanda OECD verisi kullanılarak yapılan çalıĢmalar 

beĢeri sermaye ölçümünde eğitim değiĢkenlerinin sağlık göstergeleri ile beraber 

kullanılması gerektiğini göstermektedir
154

. Eğitim ve sağlık alanlarında yapılan 

harcamaların sermaye yatırımlarını da olumlu etkilediği yine literatürde yer 

almaktadır.Sonuç olarak, sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ve yüksek iĢgücü 
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verimliliği için sağlık harcamalarının ve doğru sağlık politikalarının önemi gün 

geçtikçe daha fazla anlaĢılmaktadır. Literatürde elde edilen bulgular, sağlık 

harcamalarının ekonomik büyüme ve iĢgücü verimliliği üzerindeki etkisini açıkça 

ortaya koymaktadır.  

 

  

1.4.4.3. Tasarruflar ve Sağlık Politikaları 

 

Sağlık harcamalarının ve sağlık göstergelerinin genel tasarruf eğilimini 

arttırıcı etkisi olduğu, dolayısıyla yatırımlar ve tasarruflar arasındaki açığı kapatacak 

bir nitelik taĢıdığı da son dönemlerde incelenen konular arasındadır. En temel sağlık 

göstergelerinden biri olarak kabul edilen yaĢam beklentisindeki artıĢın toplumdaki 

tasarruf eğilimlerini de arttıracağı öne sürülmektedir. Örneğin, Doğu Asya 

ülkelerinde yaĢanan tasarruf artıĢlarının bu bölgedeki yaĢam beklentisindeki artıĢla 

paralellik gösterdiği belirtilmektedir. Ayrıca, beklenenin tersine, sağlık sigortasına 

sahip bireylerin tasarruf oranlarını arttırdıkları da görülmektedir. Bir baĢka önemli 

bulgu da özellikle yaĢlanan toplumlarda tasarrufların fiziksel sermayeden beĢeri 

sermaye kaydırılmasının daha az tasarrufla daha yüksek büyümeye yol açacağıdır. 

Bu sonuçlar da yaĢam beklentilerinin iyileĢmesinin ve belirsizliklerin kalkmasının 

tasarruflar üzerinde olumlu etkisi olacağını göstermektedir
155

.  

 

1.4.4.4. Sağlık Harcamaları 

 

Bir ülkenin ekonomisinin güçlü olması, ekonomik büyümenin sağlanıp 

sürdürülebilir kılınması için sağlıklı bir topluma sahip olunması gereklidir. Sağlıklı 

bir toplumun varlığından söz edebilmek için ise toplumun ihtiyaçlarını karĢılayacak 

sağlık hizmetlerinin sunulması gerekmektedir. Bu hizmetlerin sağlanması için 

yapılan tüm harcamalar sağlık harcamaları altında toplanmaktadır. Sadece sağlığın 

kaybolması durumunda sağlığı yeniden elde etmek için yapılan harcamalar değil aynı 
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zamanda aĢılama, cinsel hastalıklarla mücadele gibi sağlığı koruma amacını 

benimseyen tüm koruma harcamaları ile beslenme, sağlık yatırımları gibi geliĢtirme 

amaçlı harcamalar da "sağlık harcaması" olarak kabul edilmektedir. 

  

Sağlık ekonomistlerinin yapmıĢ oldukları analizlerde karĢılaĢtığı en önemli 

problemlerden biri hangi harcamaların sağlık harcaması olarak kabul edileceğidir. 

Tedavi edici ve koruyucu sağlık hizmetlerinin yanı sıra son zamanlarda hızla artan 

tıbbi bakım ve kozmetik amaçla yapılan harcamaların sağlık harcaması olarak kabul 

edilip edilmeyeceği tartıĢma konusudur. Saç ektirme, yağ aldırma gibi kozmetik 

amaçla yapılan harcamaların yanı sıra rekreasyon aktiviteleri, hatta zayıflamak için 

uygulanan kürlerin sağlık harcamaları konusuna ne kadar dahil olduğunu 

belirleyecek bir indeks oluĢturmak zordur
156

. 

 

Ülkelerin gerçekleĢtirdiği sağlık harcamaları ulusal düzeyde karĢılaĢtırılırken 

dünya genelinde kabul görmüĢ standart tanımlamalar oluĢturulmuĢtur. Bu 

standartlardan en yaygın olanları, KiĢi baĢına düĢen sağlık ve ilaç harcamaları, sağlık 

harcamalarının GSYĠH'ya oranları ve ilaç harcamalarının sağlık harcamaları 

içerisindeki payıdır. Bu sayede belirli dönemlerde harcamalarda meydana gelen 

değiĢikliler ve eğilimler farklı ülkelerin değerleriyle karĢılaĢtırılabilir.  

 

Dünya Sağlık teĢkilatı (WHO)'na göre bir ülkede sağlık harcamalarına ayrılan 

payın o ülkenin yıllık GSYĠH'nın en az yüzde 5'i olması gerektiğini belirterek, bunu 

az geliĢmiĢ ya da geliĢmekte olan ülkelerin önüne ulaĢılması gereken bir hedef olarak 

koymuĢtur.  

 

AĢağıda Grafik1'de dünya genelinde ülkelerin sağlık harcamalarının 

GSYĠH'ları içerisindeki yüzdeleri yer almaktadır. 
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Grafik 1: Dünya Genelinde Sağlık Harcamalarının GSYĠH Ġçerisindeki 
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Kaynak: World Health Data 2011(WHO) kaynağındaki veriler (2008) kullanılarak  hazırlanmıĢtır. 
 

Grafik 1'de görüldüğü üzere geliĢmiĢ ülkeler sağlık harcamaları için 

GSYĠH'larının %11.1'i ayırmaktadır. GeliĢmiĢ ülkelerin GSYĠH'lari geliĢmemiĢ 

ülkelere göre çok yüksek düzeyde olduğu düĢünülürse, dünya üzerinde gerçekleĢen 

sağlık harcamalarının çok büyük kısmının geliĢmiĢ ülkeler tarafından yapıldığı 

söylenebilir. Bir ülkede gerçekleĢtirilen sağlık harcamaları aynı zamanda o ülkedeki 

sağlık sistemi hakkında fikir sahibi olmamızı sağlar
157

. 

 

GeliĢmiĢ ülkeler diğer ülkelere göre daha yüksek rakamlarda sağlık 

harcaması gerçekleĢtirmesi sebebiyle, bu harcamalarının etkin dağılımı ile bu alanda 

yapılan reformlar konusunda diğer az geliĢmiĢ ülkeler tarafından takip edilir ve 

model olarak alınırlar. ġüphesiz sağlık harcamalarına iliĢkin tartıĢmalar daha çok 

geliĢmekte olan ülkeler için büyük öneme sahiptir. Yönetimin zaten kıt olan 

kaynakları etkin bir Ģekilde kullanabilmesi için sağlık harcamaları verilerinin 

izlenmesi ayrı bir öneme sahiptir. Bununla beraber sağlık harcamalarının geliĢiminin 
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izlenmesi kadar, bu harcamaların sağlık çıktıları açısından etkilerinin ne olduğu da 

ayrı bir öneme sahiptir 

 

Az geliĢmiĢ ülkelerde, toplumda büyük kayıplara neden olan bulaĢıcı 

hastalıklar genellikle zengin ülkelere nispeten daha yüksek görülme sıklığına 

sahiptir. Enfeksiyon hastalıkları ve bulaĢıcı hastalıklara karĢı harcama yapmak 

mevcut toplum için faydalı iken aynı zamanda gelecek nesillerinde sağlık 

durumlarında iyileĢmelere neden olacaktır. Bu yüzden az geliĢmiĢ ülkelerde 

gerçekleĢen sağlık harcamalarının çıktıları geliĢmiĢ ülkelere göre daha belirgin 

olacaktır. Bunun yanında globalleĢen dünyada, bir ülkede görülen salgının önlenmesi 

aynı zamanda ülkelerin komĢularını da koruyacak, bu ülkeler ile civardaki komĢu 

ülkelerin sağlığının yükselmesi de küresel ekonomiye iyileĢme olarak 

yansıyacaktır
158

. 

 

1.4.4.5. Sağlık Harcamalarının Devlet Bütçeleri Üzerindeki 

 Yükü 

 

Dünya ülkelerinin çoğunda sağlık hizmetlerinin ve genel sağlık sigortalarının 

doğrudan kamu tarafından finanse edilmesi sonucu, sağlık harcamalarının 

finansmanında en büyük rolü kamu sektörü üstlenmektedir. Toplam sağlık 

harcamaları finansmanında sosyal güvenlik kurumları tarafından harcanan miktarın 

devlet tarafından finanse edildiğini düĢünürsek, dünya genelinde toplam sağlık 

harcamalarının devlet % 60'inin devlet tarafından finanse edildiğini söyleyebiliriz. 

Bilindiği gibi BirleĢmiĢ Milletler uluslararası arenada insanlığın yüz yüze kaldığı 

ekonomik ve sosyal sorunların çözümü için değiĢik alanlarda hizmetler sunan bir 

merkez durumundadır. Binyıl Kalkınma hedefleri toplumun yaĢam seviyesinin 

yükseltilmesi için önem taĢımakta olup bu çerçevede uygulanan politikalar çok 

önemlidir. Diğer yandan uygulanan politikaların etkilerini görme açısından izleme ve 

değerlendirme de son derece önemlidir. Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaĢma 

                                                 
158

 Mushkin,a.g.e., pp. 129-157. 
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yolunda önemli bir gereksinim de bu hedeflerin küresel, bölgesel düzeyde 

izlenmesidir. Tablo 3’te dünya sağlık harcamaları finansmanının genel görüntüsü 

gösterilmektedir. 

 

Tablo 3: Dünya Sağlık Harcamaları Finansmanının Genel Görüntüsü 
Sağlık Harcaması Türü Pay (%) 

GSYĠH’in içinde Toplam Sağlık Harcamasının 

Payı 

8.5 

Toplam Sağlık Harcamaları Ġçerisinde Kamu 

Sektörünün Payı 

60.5 

Toplam Sağlık Harcamaları Ġçerisinde Özel 

Sektörünün Payı 

38.4 

Toplam Kamu Harcamaları Ġçerisinde Sağlık 

Harcamalarının Payı 

13.9 

Toplam Sağlık Harcamaları Ġçerisinde Cepten 

Ödemelerin Payı 

50.7 

Toplam Kamu Sağlık Harcamaları Ġçerisinde 

Sosyal Güvenlik Sağlık Harcamalarının Payı 

42.2 

Kaynak: World Health Data 2011(WHO) kaynağındaki veriler (2008) kullanılarak hazırlanmıĢtır. 

 

 

Ulusal Binyıl Kalkınma Hedefleri Raporları bölgesel ve küresel izleme 

sistemlerine girdi sağlayan baĢlangıç noktalarıdır. Dolayısıyla tüm ülkeler Binyıl 

Kalkınma Hedefleri Raporlarına önem vermeli ve sağlıklı izleme sistemleri 

kurmalıdır. Sekiz amaçtan oluĢan Binyıl Kalkınma Hedeflerinin dördüncü, beĢinci ve 

altıncı amaçları sırasıyla anne ve çocuk sağlığı ile AIDS ve diğer yaygın hastalıklarla 

mücadeledir.  

 

Bir ülkede gerçekleĢen sağlık harcamalarının yapısının anlaĢılabilmesi için 

analiz edilmesi gereken diğer bir unsurda ülkenin sağlık sistemidir. Ancak bu analiz 

yapıldıktan sonra yapılan sağlık harcamalarının sisteme, dolayısıyla ekonomiye bir 

katkı sağlayıp sağlayamadığı anlaĢılır.  
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

 

BANGLADEġ SAĞLIK SĠSTEMĠ VE POLĠTĠKALARI 

 
 

 

2.1. BANGLADEġ SAĞLIK SĠSTEMĠ 

 

Bangladeş güney Asya'da genç bir devlettir. İnsanlar, Bangladeş 'in en büyük 

kaynağıdır. Bangladeş, nüfus yoğunluğu dünyada en yüksek olan yerdir ve dünyada 

onuncu en kalabalık ülkedir. Ülkede geçmişe göre daha çok kaynak ayrılmasına 

rağmen sosyal gelişim hala sınırlıdır. Toplumun sadece yüzde 40 civarı sağlık 

hizmetleri ve sağlık tesislerine erişim hakkına sahiptir İnsan gelişme göstergeleri 

Bangladeş‟te düşüktür. Yine de, Bangladeş‟in, övgüye değer ilerleme kaydettiği 

alanlar vardır. 

 

Bangladeş'te bağışıklık yayını, 1981'de yüzde 1 iken, 1998'de yüzde 90‟ın 

üstüne çıkmıştır. Doğurganlığın azalması, 1960 yılında 6,7 iken 1998 yılında 3,1 

şeklinde olmuştur. Evli çiftlerin arasında doğum kontrolüyle ilgili yaygınlık 

1960lar'daki 4% iken 1998'de 50% civarına yükselmiştir. Bu durum, nüfus büyüme 

oranının 1990'daki 2.6%'den 1998‟de1.7%'e düşmesine yardımcı olmuştur. Nüfusun 

yüzde 97‟nin, güvenilir içme suyuna erişimi söz konusu iken, şimdi bu nüfus 

arsenikli kirlenmeden ciddi tehdidin altındadır
1
.  

 

Bu önemli kazançlar ve hükümetin sağlığa verdiği yüksek önceliğe rağmen, 

Bangladeş hala diğer sosyal göstergelerin çoğunda, Güney Asyalı komşularının 

gerisinde yer almaktadır. 1977'de Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) üye devletleri, 

dünyanın sağlığının yüzünü değiştirmek için ifade edilen bir kararı kabul etti. 

Uluslararası sağlık gelişmesi tarihinin en önemli işareti olan 2000 yılına kadar 

"Herkes için Sağlık(HİS)"  çağrısında, herkes için kolayca sağlığı getirecek yeni bir 

dönemin başlangıcı olarak çözünürlük görüldü. Dünya Sağlık Asamblesi tarafından 

bu tarihi kararlılık benimsenirken az sayının içinde 1978'de Alma Ata'da tutulan 

                                                 
1
 Bangladesh Bureau of Statistics(BBS) ,Statistical Year book of  Bangladesh 2000,Planning 

Division,Ministry of Planning, Dhaka.,2002,pp.xix-xx. 
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uluslararası konferansta "İlk Kademe Sağlık Hizmeti(İKSH)" üzerinde kararlılığı ciro 

etti ve 2000 yılına kadar "Herkes için Sağlık " a ulaşmak için anahtar yaklaşım olarak 

'İlk Kademe Sağlık Hizmeti'ye teşhis edildi
2
. Bangladeş, Alma Ata bildirisinin imza 

sahiplerinin biridir ve "Herkes için Sağlık" a ulaşmak için, "İlk Kademe Sağlık 

Hizmeti(İKSH)" dayalı stratejisini hedef olarak kabul eder. Hükümet müdahalesi 

bunu başarmaya zorunlu olarak görülür. Sağlık finansman reformu için finanse etme 

ve mekanizmaların büyük kaynakları amaca uzanmak için çizilir
3
. Bu bölümde, 

Bangladeş sağlık sektöründe uygulanan politikalar ve örgütlenme biçimleri 

değerlendirilecektir. Bangladeş‟in sağlık sektöründeki ekonomik gelişmişlik düzeyi, 

Bangladeş‟te sağlık sektörünün gelişimi ve sağlık politikaları, sağlık hizmetleri 

alanında devletin geleneksel ve değişen rolü incelenecektir. 

 

2.1.1. BangladeĢ: Bir Profil 

Bağımsız bir devlet olan Bangladeş 'Bangladeş Halk Cumhuriyeti' olarak 

bilinir. 1201-1757 yılları arasında toplam 550 sene müslüman idaresinde kalmıştır. 

Müslümanlardan sonra 190 sene Bangladeş'i İngilizler yönetmiştir (1757-1947). 

İngilizler Hint yarı kıtasının tamamını yönetmiştir. Ağustos 1947'de ada Hindistan ve 

Pakistan olmak üzere ikiye bölünmüştür. Günümüzün Bangladeş'i Pakistan'a bağlıydı 

ve Doğu Pakistan olarak bilinirdi. Dokuz ay süren kanlı Bağımsızlık Savaşı'nın 

neticesinde 16 Aralık 1971'de Bangladeş bağımsız ülke olarak dünya haritasında 

yerini almıştır (26 Mart 1971-16 Aralık 1971). Bangladeş uyruklular Bangladeşli 

olarak bilinir. Ülkenin başkenti Dhaka ve resmi dili Bangla'dır. 

 

Bangladeş Güney Asya‟nın Kuzeydoğusunda 20° 30' ve 26° 38' Kuzey enlem 

ve 88° 01' ve 92° 41' Doğu boylamda yer almaktadır. Ülkenin yüzölçümü 147,570 

kilometre karedir ve standart zamanı GMT+6'dır. Bangladeş'in kuzeyi, kuzeydoğusu 

ve batısında Hindistan yer almaktadır. Güneydoğusunda Birmanya ve güneyde 

Bengal körfezi yer almaktadır. 12 gemicilik mil deniz su ölçüme sahiptir. Ülke deniz 

                                                 
2
 World Health Organization,Country Health Profıle- Bangladesh,WHO Report, 2007,pp.1-7. 

3
A. Barkat,Governance of Public Health in Bangladesh, IRBD (Independent Review of 

Bangladesh's Development) report, UPL,1997,p.23. 
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seviyesinden pek yüksek olmayan düz ve çok verimli arazilere sahiptir. Bangladeş'in 

Kuzeydoğusu ve Güneydoğusunda dağ ve tepeler mevcuttur. Ülkede küçük ve büyük 

toplam 230 nehir mevcuttur ki bunların uzunluğu 24,140 kilometredir ve bunların 

çoğu Bengal körfezine dökülmektedir. Toplam arazinin yüzde 13.36'lık bölümünde 

orman mevcuttur. Ülkede genelde muson ve tropikal iklimi hâkimdir. Bir senede altı 

mevsim yaşanır. Hakim iklimler kış, yaz ve musondur. Kış Kasımda başlayıp Şubatta 

biter
4
. 

 

Kışın sıcaklık en düşük 7.22° C-12.77
0
 C (45° F-55° F) ve en yüksek 23.88° 

C-31.11° C‟dir (75° F-85° F). Yazın (Mart-Haziran) en yüksek sıcaklık 36.66° C‟dir 

(98° F). Ama bazı yerlerde zaman zaman sıcaklığın 40.55° C (105° F)'a çıktığı da 

görülmüştür. Muson mevsimi Temmuzda başlayıp Ekimde biter. Yıllık yağmur 

miktarı 1429- 4338 milimetredir ve bunun yüzde 80'i muson mevsimde yağar.
 

 

 2010 itibari ile ülkenin nüfusu 156 milyon; nüfusun yüzde 27‟si şehirde 

yaşamlarını sürdürür. Yıllık nüfus artışı (1991-2001) yüzde 1.3, cinsiyet oranı 

104'dür ve kilometre kareye nüfus yoğunluğu 977'dır .2009 yılında okuma yazma 

oranı ise yüzde 60‟dır
5
. 

Tarım halen insanların en geniş uğraş alanı olup, sektör nüfusun yüzde 45'ini 

istihdam etmektedir. 2009-2010 mali yılında tarım ve tarıma dayalı sektörlerin ülke 

ekonomisi GSMH'nın yüzde 19' unu oluşturmaktadır. Bangladeş dünyanın en verimli 

arazilerine sahiptir. Eğitilmiş çiftçinin azlığı ve tarımda yüksek teknolojinin 

kullanılamaması dönüm başına verimin düşmesinin nedenidir. Mahsullerin arasında 

pirinç, buğday, patates, şekerkamışı, hint keneviri, tütün, çay, çeşitli yağlı tohumlar 

bulunur. Tarımın sosyo-ekonomik kalkınmada, kırsal ekonomin büyümesinde ve 

yoksulluğun azalması konusunda çok büyük bir rolü vardır. İlk bakışta ülke 

ekonomisi tarıma dayalı gibi görünse de ülkede çok sayıda orta ve büyük ölçekli 

                                                 
4 Bangladesh Bureau of Statistics(BBS),Statistical Yearbook of Bangladesh 2009, Planning 

Division, Ministry of Planning,Dhaka,2011,pp. xix-xx. 
5 Ministry of Finance,Bangladesh Economic Review 2010,Economic Adviser's Wing, Finance 

Division, Government of the People's Republic of Bangladesh, 2011, p. xvi. 
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sanayi kuruluşu mevcuttur. Bunların içinde en önemli sanayiler ise şunlardır: hint 

keneviri, tekstil ve hazır giyim, çay işletmeleri, şeker, çimento, kağıt, deri işleme 

tesisleri, kimyasal maddeler, gübre. 2002-03 mali yılındaki GSMH'nın sektör 

bazında dağılımı şöyle sıralanabilir: Tarım yüzde 18.6, endüstri yüzde 28.6 ve 

hizmetler yüzde 52.8. Bangladeş'in para birimi Taka (Tk)'dır ve bir Taka 100 

paisa'dan oluşur. 2009-2010 mali yılında ülkenin toplam GSYİH'sı 279.3 milyar 

ABD dolar, (1 ABD $ = 69Tk). GSYİH‟ deki artış oranı yüzde 6,4‟dür. Kişi başına 

düşen milli geliri 1700 ABD $‟dır (Satın Alma Gücü Paritesi)
6
.  

 

2.1.2. Herkes Ġçin Sağlık 

 

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sağlık, yalnızca bir hastalık ya da sakatlığın 

olmayışı değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik halidir.(Alma-Ata 

Report 1978). Bu anayasa tüm insanların sağlığının barış ve güvenliğin elde 

edilmesine temel olduğunu açıklar ve bireyler ve devletler ile tam işbirliğine 

dayalıdır. Herkes için sağlık kavramsal çerçeve olarak daha önce söylendiği gibi 

1977 yılında 13 Dünya Sağlık Asamblesi, DSA 30,43 ilanda " Sosyal ve ekonomik 

açıdan üretken bir yaşam sürmeye imkan verecek bir sağlık seviyesinin 2000 yılına 

kadar dünyanın bütün vatandaşlarına ulaşmasını"  bildirmiştir
7
. 

 

Alma-Ata bildiriye göre " İlk Kademe Sağlık Hizmeti(İKSH) ", sosyal adalet 

ruhu içinde gelişmenin bir parçası olarak "Herkes için Sağlık(HİS)" hedefine 

ulaşmaya anahtardır. Bu konferans "İlk Kademe Sağlık Hizmeti(İKSH)"i , " Gerekli 

sağlık özeni, bireyler ve ailelerin tam katılımı ile ve toplumun ve ülkenin 

karşılayabildiği bir fiyatta onlara her yerde erişilebilir bir durum" olarak 

tanımlanmıştır. Bu temel bir sağlık hizmet paketinden çok daha fazla olmasıyla 

bireyin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefler ve bu nedenle sosyal ve ekonomik 

boyutları kapsar. Bu yaklaşım eşitlik ve sosyal adalet ilkelerine dayanmaktadır. 

                                                 
6
 World Bank,Bangladesh at a glance,World Bank Report,2010,pp.1-2. 

7
 Asadul Islam,Bangladesh 2010:Health For All?,Unpublished Master Thesis,Department of 

Economics,Dhaka University,2000,p.3. 



 89 

Alma-Ata bildirisi "İlk Kademe Sağlık Hizmeti(İKSH) "nin en az aşağıdaki unsurları 

içermesi gerektiğini söylemiştir
8
: 

 

a. Mevcut sağlık sorunlarının önlenmesi ve bunların kontrol yöntemleri ile 

ilgili sağlık eğitimi 

b. Güvenli su ve temel sanitasyonun yeterli kaynağı sağlaması 

c. Aile planlaması dahil olmak üzere anne ve çocuk sağlığı 

d. Yaygın hastalık ve yaralanmaların uygun tedavisi 

e. Gerekli ilaçların sağlanması 

 

Bu Konferans, ancak her ülkenin kendi sosyal, siyasal ve geliştirme 

kapsamında "İlk Kademe Sağlık Hizmeti(İKSH) "ni yorumlamak ve benimsemek 

zorunda olduğunu vurgulamıştır. Bu tüm hükümetlere "Politika, stratejiyi başlatmak 

ve kapsamlı Ulusal sağlık sisteminin bir parçası olarak ve diğer sektörlerle işbirliği 

içinde "İlk Kademe Sağlık Hizmeti(İKSH) "ni başlatmak ve sürdürmek için 

politikalar, stratejiler ve planları formüle etmeye çağırır"(Alma-Ata 1978). Böylece, 

Herkes için Sağlık(HİS) çağrısı temelde sosyal adalet için bir çağrı kalır. HİS 

çeşitliliğin ve sosyal dayanışma için ihtiyaç arasında birlik onaylayan toplumsal bir 

yanıtıdır
9
. 

 

Bu insan sağlığının gelişmesine öncü stratejik bir süreçtir. 2000 yılına kadar 

Herkes için Sağlık(HİS) sadece bu sürecin ilk aşamasıdır. Son yirmi yılda, 

hükümetler, uluslararası hükümetler arası ve sivil toplum kuruluşları giderek sağlığın 

iyileştirilmesi için kavramsal bir çerçeve olarak "Herkes için Sağlık(HİS)" i kabul 

etmiştir
10

. Ancak, yeterli insan ve mali kaynakları daha önce uzun bir süre geçen "İlk 

Kademe Sağlık Hizmeti(İKSH)"ne tekrar yön verilmiştir. "İlk Kademe Sağlık 

Hizmeti(İKSH) "unsurlarının erişimi nüfusların ve ülkelerin içinde geniş değişmeler 

olmasına rağmen giderek artmıştır. "İlk Kademe Sağlık Hizmeti(İKSH) pek çok 

ülkede eğitim, ekonomik ve teknolojik gelişmeler ile birlikte altyapı genişletilmiş 

                                                 
8
 Islam,a.g.e.,p.3. 

9
 A.e.,p.4. 

10
 Henry B. Perry,Health for all in Bangladesh,Dhaka: University Press Ltd,2000,p.15. 

 



 90 

sağlık, artan okur-yazarlık, yükselen gelirler ve gelişmiş beslenme, sağlık, eğitim ve 

fırsatlar (özellikle kadınlar için) katkıda bulunmuştur
11

.  

 

Daha önce söylendiği gibi Bangladeş, "İlk Kademe Sağlık Hizmeti(İKSH) 

"üzerine Alma-Ala Bildirgesine imza atan bir ülke, ek olarak sağlığın güney Asyalı 

kararnamesinde imza sahiplerinden biridir. Bu ülke, çocuk haklarında ve kadınlara 

karşı ayrımcılık ve fark gözetmede kararnameye imza atmak için Birleşmiş 

Milleteler(BM)‟e giden ülkelerden ilkidir. Bangladeş sağlık politikası, nüfusun 

kütlelerine sağlık özenini sağlamaya anahtar olarak "İlk Kademe Sağlık 

Hizmeti(İKSH) "ne dayanmaktadır. 1980 yılında, 2000 yılına kadar "Herkes için 

Sağlık(HİS) " için ulusal stratejiler Sağlık Bakanlığı/ Planlama Komisyonu 

tarafından formüle edilmiştir. Bazı ülkeler başarılı bir şekilde  "İlk Kademe Sağlık 

Hizmeti(İKSH) "'ni benimsemişlerdir. "İlk Kademe Sağlık Hizmeti(İKSH) "ne dayalı 

sağlık sisteminin başarılı gelişimi aşağıdaki faktörlere bağlıdır
12

: 

 

1. Siyasi, sosyal ve mali taahhüdü 

2. Uygulanması için güçlü yönetim özellikleri 

3. İyi eğitimli ve kararlı sağlık personeli 

4. İlçe/bölge ya da yerel düzeyde yerelleşme 

5. Yerel kararlarda toplum katılımı 

6. Sürdürülebilir finansman  

7. Ekonomik ve hayat kurtarıcı teknolojilerinin yaygın dağıtım 

 

2.1.3. BangladeĢ Sağlık Hizmetleri: Kısa Tarihi BakıĢ 

 

Hindistan'da İngiliz yöneticilerin varanından orada, alt kıtada sağlık özeninin 

yerli formları vardır.  Moenjo Daro ve İndus Vadisi'nin antik uygarlık içinde, sağlık 

problemine karşı toplumun oldukça olgun tutum gösteren hastalığın önleyici yönleri 

üzerine büyük bir vurgu var olduğunu yazar. Hindistan yabancı kültürler ile istila 

edildiği gibi, yeni sosyal ve siyasal mekanizmalar, sağlık özeni ve tıp yöntemleri 

                                                 
11

  Islam,a.g.e.,p.4. 
12

 A.e.,p.5. 
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geliştirilmiştir. İngilizler Hindistan'a geldiği zaman, sağlık özeninin yerli sistemi 

yüksek ölçüde ileridir. 

 

İngiliz varanıyla Hintli yaşamın her fasetası, tıbbi ve halk sağlığı hizmetleri 

dâhil, Londra'daki imparatorluğa ait hükümetin ticari, siyasi ve idariye tabi olmuştur. 

Hindistan'a Britanyalı tarafından getirilen batı ilaç, onların idareyle ilgili askeri 

personelinin ihtiyaçlarına uymak için öncelikle ve yanı sıra yerli Hint elit takım 

ihtiyaçları gerekmiştir
13

.  

 

1947'den sonra, Hindistan‟dan Pakistan ayrıldığı zaman, Pakistan'da yeni 

egemen sınıfın kendi sömürge ataları aynı politikaları devam etmiştir. Pakistan‟ın 

yöneticileri, (Batıda) Pakistan‟ın askeriyesi, bürokrat personeli ve doğu Pakistan'ın 

(Bangladeş) seçkin tabakasının düzenli bir kısmına hizmet etmek için tasarlanan o 

politikalara devam etmiştir. Bağımsızlığın zamanında, sadece sahip olan (ve hala 

var) seçkin elitlerde en iyi hastane ve doktorlara kolay erişim vardır. Ahmad‟a 

göre,1971 Aralık‟ta bağımsızlık zamanında, Bangladeş, bir sağlık sisteminin İngiliz 

kural esnasında tanıştırdığı ve Pakistan kuralının dönemi esnasında sürdürdüğü şehre 

ait önyargılı kılmış olan, elit önyargılı, tedavi-yön verilen sağlık hizmetleri vardır ve 

bu kırsal insanların kütlelerine düzenli minimum sağlık özen hizmetlerini sağlamaya 

donatmadı. Doksan yıllarda Bangladeş'in sağlık sistemi, bağımsızlık sonrası 

döneminin olandan fazla farklı değildir, yani önceki gibi şehre ait önyargılı kılmış 

olan, elit önyargılı, tedavi-yön verilen sağlık hizmetleri vardır ve bu yüzden 

kesinlikle insanların kütlelerinin isteklerini karşılamaz. Sağlık özenini sağlamak için 

ulusal meseleler, ulusal anayasa, planlayan komisyon belgelerinde ve Bangladeş‟in 

katılmış olduğu çeşitli uluslararası forumda yansıtılmıştır
14

.Aslında, Bangladeş 

neredeyse tüm uluslararası seminer ve konferanslarda "İlk Kademe Sağlık 

Hizmeti(İKSH) "ve "Herkes için Sağlık(HİS)/2000" yaklaşımlar sözcüsü haline 

gelmiştir. Sağlık özenini sağlamak, hükümetin anayasal yükümlülüğüdür. Anayasa, 

devletin üretici güçlerin sürekli bir artış hedefine ulaşması için planlı ekonomik 

                                                 
13

 S.A. Zaidi,The Political Economy of Health Care in Pakistan,Lahore,Vanguard Boks(Pvt) 

Ltd,1998,p.20. 
14

 M.Ahmad, “An Overview of Health Sector in Bangladesh”,Bangladesh Journal of Political 

Economy, Vol.9, No.3,1991,pp.14-36. 
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büyüme, malzeme ve kültürel yaşam standardında sabit bir geliştirme, vatandaşlarına 

yiyecek, giyecek, barınak, eğitim ve tıbbi bakım da dâhil olmak üzere yaşamın temel 

ihtiyaçları sağlanmasının temel sorumluluğu olduğunu açıklanır. Hükümet 'Çocuklar 

için Dünya Zirvesi' ve 1997 de Kahire'de düzenlenen ' Uluslararası Nüfus ve 

Kalkınma Konferansı Eylem Program( ICPD)'in genel hedeflerine ulaşmak için 

kararlıdır15
. 

  

Sağlık özeninde Bangladeş'in ana vurgusu öncelikle tedavi edici müdahaleler 

yoluyla kolayca yayılan ve bulaşıcı olmayan hastalıkların ortadan kaldırılmasıdır. 

İkinci beş yıllık plan (SFYP)‟dan beri, "İlk Kademe Sağlık Hizmeti(İKSH) "ni 

köyden upazila (bucak) düzeyine morbidite ve sağlık teşviki önlenmesi için önemli 

bir strateji olarak vurgulanmaktadır."İlk Kademe Sağlık Hizmeti(İKSH) "nin, sosyo-

ekonomik gelişmenin gerekli bir parçası olduğu ilk kez kabul edilmiştir (Ahmad 

1997). Art arda gelen gelişme planlarında "Herkes için Sağlık(HİS)/2000"amacının 

takibinde ana strateji olarak "İlk Kademe Sağlık Hizmeti(İKSH) "'ni vurgulamıştır
16

. 

 

2.1.4. Formülasyon Süreci 

 

Sağlık ve Aile Refah Bakanlığı teknokratlar, bürokratlar, sivil toplum ve 

meslek kuruluşları üyeleri ile bir sağlık politikası hazırlanması için 1996 yılında bir 

komite oluşturmuştur. Daha beş Alt Komiteleri aşağıdaki amaç için kurulmuştur: 

- Gözden geçirilmesi ve mevcut sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi ve 

hedefleri belirlemek 

- Temel Hizmetler sağlamak için politikaları formüle etmek 

- Hastane-tabanlı servisler sağlamak için politikaları formüle etmek 

- İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi için Tasarım Stratejileri 

- Sivil Toplum Kuruşlar ve Özel Sektörü bütünleştirmek ve kaynakların ve 

fonların kullanımı için planlamak 

 

                                                 
15 Islam,a.g.e.,p.12. 
16

 Ahmad,a.g.e.,pp.14-36. 



 93 

Alt komiteler bir yıldan fazla çalışmıştır ve aşağıdaki çabalarını / önerilerini 

sunmuştur: 

-Bir çalışma grubu kurulmuş ve raporlarda yer alan önerilerin derlenmesi için 

sorumlulukları ile emanet etmiştir. 

- Çalışma grubu ayrıca tüm altı bölgelerde bu raporları hakkında toplum 

kesitinin görüşlerini ortaya çıkarmak için atölyeler düzenlenmiştir. 

- Nihayet çalışma grubu Ulusal Sağlık Politikası Formülasyonu Kuruluna 

teklif ve öneriler sunmuştur. 

- Sağlık politikası hakkında bir rapor böylece uzlaşma temelinde formüle 

edilmiştir 

- 14 Ağustos 2000 tarihinde Bakanlar Kurulu Ulusal Sağlık Politikası 

onaylanmıştır
17

. 

 

2.1.5. Ulusal Sağlık Politikası (USP) 

 

Sağlık Politikasında 15 amaçları ve hedefleri, 10 politika ilkeleri ve 32 

stratejileri var. 

 

2.1.5.1. Ulusal Sağlık Politikası (USP) Amaçları ve Hedefleri 

 

Birinci: Bangladeş Anayasa'nın Bölüm 15 (A)‟ine göre gerekli temel tıbbi 

araçlar bütün katmanların insanlara ulaşmak ve Bangladeş Anayasa'nın Madde 18 

(A)‟ine göre insanların sağlık ve beslenme durumunu geliştirmek. 

İkinci: İnsanlar için, özellikle kırsal ve kentsel alanlardaki toplum için sağlık 

hizmetlerinin kolay ve kalıcı durumunu sağlayacak bir sistem geliştirmek 

                                                 
17

Ministry of Health and Family Welfare, “Health Polıcy of Bangladesh”, Government of People‟s 

Republic of Bangladesh,p.3,(Çevrimiçi) 

http://nasmis.dghs.gov.bd/mohfw/index.php?option=com_content&task=view&id=388&Itemid=483/

HealthPolıcyofBangladesh.doc,10.03.2011. 
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Üçüncü: Optimum kaliteli ve kabul İlk Kademe Sağlık Hizmetinin 

sağlamasını garanti etmek ve Upazila(Bucak) ve Union (Bir kaç tane köyden oluşan) 

düzeyinde devletle ilgili toplum sağlık hizmetleri sağlamak 

Dördüncü: İnsanlar, özellikle çocuklar ve anneler arasında kötü beslenmenin 

yoğunluğunu azaltmak ve toplumun tüm kesimlerinin beslenme durumunu 

geliştirmek için etkili ve bütünleşmiş programlar uygulamak 

Beşinci: Önümüzdeki beş yıl içinde çocuk ve anne ölüm oranlarının 

azaltılması için programlar yapmak ve bu oranlar, kabul edilebilir düzeyde azaltmak 

Altıncı: Union düzeyinde geliştirilmiş anne ve çocuk sağlığı sağlanması için 

yeterli önlemleri benimsemek ve her köyde güvenli ve temiz bir çocuk teslim tesisler 

kurmak 

Yedinci: Genel üreme sağlığı kaynakları ve hizmetleri geliştirmek 

Sekizinci: Tam mesai doktorlar, hemşireler ve diğer memur derneğinin 

varlığını garanti etmek ve Upazila Sağlık Kompleksler(UHC) ve Union Sağlık ve 

Aile Refahı Merkezleri‟nde gerekli ekipman ve malzemeleri sağlamak ve korumak 

Dokuzuncu: İnsanlar için devlet hastaneleri ve sağlık hizmet sistemi içinde 

mevcut fırsatları optimum kullanımını sağlamak için gerekli yollar tasarlamak ve 

mali tedbirler bulmak ve tatmin edici kalite yönetimi ve hastanelerde hizmet 

sunumunun temizliğini sağlamak 

Onuncu: Tıbbi kolejler ve özel klinikler için özel politikaları formüle etmek 

ve bu kurumların yönetim hizmet kalitesinin bakımı dâhil olmak üzere kurumların 

kontrol ve idaresi için uygun yasalar ve düzenlemeler uygulamak 

Onbirinci: Doğurganlık değiştirilmesi seviyesi hedefine ulaşmak amacı ile 

aile planlaması programını güçlendirmek ve hızlandırmak 

Onikinci: Aşırı derece yoksul ve düşük gelirli topluluklar arasında aile 

planlaması programı daha kolay ulaşılabilir ve etkin kabul edilebilir hale getirmenin 

yollarını keşfetmek 

Onüçüncü: Zihinsel ve bedensel engelli ve yaşlı nüfus için özel sağlık 

hizmetleri düzenlemek  

Ondördüncü: Aile planlaması ve sağlık yönetimi daha fazla kalifiye insan 

gücü ile donatılması ve yönetimin daha sorumlu ve daha düşük maliyetli hale 

getirmenin yollarını belirlemek.  
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Onbeşinci: Ülkedeki karmaşık hastalıkların her türlü tedavisi için sistemleri 

uygulamak ve tıbbi tedavi için yabancı seyahat ihtiyacını en aza indirmek
18

  

 

2.1.5.2. Ulusal Sağlık Politikası (USP) Ġlkeleri 

 

1.Bangladeş'in her vatandaşı, inanç, din, gelir ve cinsiyet bakımından, 

özellikle çocuklar ve kadınlar arasında, sosyal adalet ve eşitlik esasında herkesin 

anayasal haklarını garanti edip sağlık, beslenme ve üreme sağlığını elde etmek için 

medya tanıtım yoluyla ülkenin herhangi bir coğrafi bölgesinde farkındalık yaratmak.  

2.Gerekli temel sağlık hizmetlerini her vatandaşın ulaşabileceği şekilde 

Bangladeş'in tüm coğrafi bölgelerinde yapmak. 

3. Dezavantajlı, yoksul ve işsiz kişiler odakla sağlık ile ilgili sorunları 

çözmek için mevcut kaynakların optimum kullanımını sağlamak  

4. Sağlık idaresini dağıtmak ve insanların hak ve sorumlulukları kurma amacı 

ile planlama, yönetim, yerel para toplama, harcama, izleme ve sağlık hizmet 

sunumunun prosedürün gözden geçirilmesi gibi çeşitli süreçlerde insanlar dâhil 

etmek 

5. Tüm sağlık hizmetlerinin etkin sağlanması için hükümet ve sivil toplum 

kuruluşları arasında işbirliği çabalarını kolaylaştırmak ve buna yardım etmek 

6. Aile planlaması faaliyetlerinin entegrasyonu, genişletilmesi ve 

güçlendirilmesi yoluyla doğum kontrol kaynaklarının kullanılabilirliğini garanti 

etmek  

7.Uygun idari yapılanma, hizmet sunumu prosedürü ve öncelik tabanlı insan 

kaynaklarının geliştirilmesi için stratejiler benimsemek ve genel düzelme ve sağlık 

hizmeti kalitesi-geliştirme amaçlı bu hizmetlerin tüm vatandaşların erişimini 

sağlamak. 

8. Etkin ve verimli teknoloji, sağlık, beslenme ve üreme sağlığı hizmetlerinin 

kullanımını ve güçlendirilmesi sağlamak, araştırma faaliyetlerinin benimsenmesi ve 

uygulanmasını teşvik etmek 

                                                 
18

 A.e.,pp.3-4. 
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9. Servis sağlayıcılar, hizmet alıcılar ve diğer vatandaşların sağlık hizmeti ile 

ilgili hak, fırsat, sorumluluk, yükümlülük ve kısıtlamaları konusunda hukuki destek 

sağlamak. 

10. Temel sağlık hizmetleri ve temel hizmetleri paket uygulayarak insanların 

kendi sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerine erişim için isteklerini yerine getirmek ve 

sağlık sektöründe kendine güvenmek ve kendine yeterli haline gelmek
19

 

 

2.1.5.3. Ulusal Sağlık Politikası (USP) Stratejileri 

 

USP amaçları, hedefleri ve ilkeleri ile uyum kabul edilecek stratejiler 

şunlardır: 

 

1.Sağlık politikasının uygun bir uygulama için sosyo-ekonomik, sosyal ve 

siyasal gelişmeyi kolaylaştıracak bir kitlesel ölçekli uzlaşmaya ve taahhüde ihtiyacı 

vardır. 

2. Hastalıklar ve sağlık promosyonu önlenmesine Herkes için Sağlık temel 

hedefine ulaşmak için önem verilecektir. Sağlık politikası mümkünse maliyet-etkin 

yöntemi kullanılarak pek çok insan için mümkün olan en iyi sağlık tesislerinin 

sağlanması üzerinde durulacak ve böylece mevcut tedavi ve rehabilite edici 

hizmetlerin etkin uygulanması sağlanmış olacaktır. 

3. "İlk Kademe Sağlık Hizmeti(İKSH) "sağlık hizmetleri sağlamak için 

evrensel olarak tanınan yöntem olduğundan, bu sırada maliyet etkili sağlık hizmetleri 

sunumunu sağlamak için Ulusal Sağlık Politikasının temel bileşeni olarak kabul 

edilecektir. 

4. İlaç politikası serbest olacak ve sağlık hizmetleri için genel ihtiyaçları 

karşılamak için, sağlık politikası doğrultusunda geliştirilecektir. Tüm insanlar 

tarafından uygun fiyatta bu tür ilaçlar ve bunların etkinliği için güncel ihtiyaçlara 

odaklanan temel ilaçların pürüzsüz durumunu sağlamak için ihtiyacı vardır. 

Pazarlanan ilaç ve orada kullanılan hammaddelerin kalite standartlarını korumak için 

ve ilaçların kullanımını rasyonalize etmek için gerekli adımlar atılacaktır. Bu 
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doğrultuda, gerekli sayıda kalifiye insan gücü ülkenin ilaç uygulamasından elde 

edilecektir. Sağlık politikası doğum kontrol malzemeleri dağıtımını sağlayacak ve bu 

tür malların üretimi için yerli girişimcileri teşvik edecektir. 

5. Epidemiyolojik gözetim sistemi hastalık kontrol programları ile 

bütünleştirilecektir. 

6. Çeşitli sağlık merkezleri sağlık kalite standartlarını sağlamak için temel 

prensiplere bağlı olacaktır. İzleme ve değerlendirme mekanizması da dâhil olmak 

üzere standart kalite güvencesi kuralları her sağlık ocağına sağlanacaktır 

7.Nüfus ve Sağlık Sektörü Stratejisi (HPSS)‟ler çerçevesinde mevcut talebi 

karşılamayı amaçlayan Sağlık Hizmetleri Reformlar Grubu oluşturulacaktır. Bu 

grubun rolü altyapı reformları, insan kaynakları satın alma, tedarik ve lojistik 

denetim ve yönetim gelişimini kapsar. 

8. İhtiyaç temelli uygun bir yaklaşım olan İnsan Kaynaklarının 

Geliştirilmesi(HRD) amacıyla bilgi ve sağlıkla ilgili personel becerilerinin 

kullanımını maksimize etmek için dizayn edilecektir. Uygulamaya uygun bir kariyer 

planlama sistemi formüle edilecektir ve bu sistem ile bazı pozisyonlar 

oluşturulacaktır. Uygun eğitim de verilecektir. 

9. Toplum ve yerel yönetimler her düzeyde sağlık hizmeti sistemi ile 

bütünleşmiş olacaktır. 

10. Bir bütünleşmiş Yönetim Bilgi Sistemi (MIS) ve bilgisayarlı iletişim 

sistemi, uygulaması, eylem planlaması ve izlemeyi kolaylaştırmak için ülke çapında 

kurulacaktır. Mevcut Yönetim Bilgi Sistemi daha yetenekli ve verimli kişiler ile 

güçlendirilecektir. Bu sistemle çalışan kişi sayısı artırılacak ve onların becerileri 

yükseltilecektir. 

11.Bangladeş Tıp ve Diş Hekimliği Konseyi (BMDC) ve Bangladeş 

Hemşirelik Konseyi (BNC) yeniden yapılandırılacak ve güçlendirecektir. 

Performans, eğitim ve eczacı, tıbbi teknoloji eğitimi gerekli kalite standartlarını 

sağlayabilmek için Eczane Konseyi ve Devlet Tıp Fakültesi yeniden yapılandırılacak 

ve organize edilecektir. 

12. Bangladeş Tabipleri Birliği (BMA), Bangladeş Özel Sağlık Uygulayıcıları 

Derneği (BPMPA), Bangladeş Hemşireler Derneği (BNA), Unani vb gibi çeşitli 

meslek kuruluşları ülkenin sağlık hizmet sistemi ile bütünleşmiş olacaktır. 
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13. İhtiyaca dayalı ve insan odaklı güncellenmiş tıp eğitim ve öğretim 

yapılacaktır 

14. Doktorların yönetim yeteneklerini geliştirmek için ve yönetim ve idari 

eğitimi kurumsallaştırmak amacıyla düzenlemeler yapılacaktır. 

15. Yeniden yönetme, sürekli tıp eğitimi, idari ve yönetim kursları vb gibi 

düzenli eğitim kamu ve özel sektördeki tüm personellere verilecektir. Bu tür eğitim 

vermek amacıyla ve gerekli tesisler oluşturmak için Ulusal Eğitim Enstitüsü 

kurulacaktır. 

16. Verimli hastane hizmetleri sağlamak için daha yüksek düzeyde mali ve 

idari heyetle beraber tıbbi yüksekokul / kurumlar ve ilgili hastaneler yönetimi 

geliştirilmiş olacaktır. 

17. Sağlık ve Aile Planlaması faaliyetlerinin en önemli itici gücü olarak 

beslenme ve sağlık eğitimi vurgulanacaktır. Bu eğitimi her köye ulaştırmak için her 

upazilada (bucak)  bir beslenme ve sağlık eğitimi ünitesi olacaktır. Sağlık eğitimi ile 

ilgili bilgiler toplum liderleri ve sağlık sistemi içinde devletin kuruluşları ve diğer 

bölümlerin birleşmesiyle daha da yaygınlaştırılacaktır. Sağlık sisteminin 

amaçlarından biri insanların beslenme durumunu iyileştirmek olacaktır. 

18. Kamu hastane ve klinikler minimum kullanım ücreti talep edecektir. 

Yoksul ve özürlü için güvenlik ağı oluşturulacak ücretsiz bakım sağlayacaktır. 

19. Sivil Toplum Kuruluşları ve özel sektör politikaları ışığında kamu sektörü 

için tamamlayıcı bir rol gerçekleştirme teşvik edilecektir. 

20. Kırsal ve kentsel alanlar arasında sağlık hizmetlerine erişimde eşitsizliği 

en aza indirmek için altyapı ve ulaşım sistemi geliştirilecektir. 

21. Tam zamanlı doktorlar / stajyer doktorlar ve özel tıbbi pratikte nakarat 

gösteren asistan doktorlara pratik olmayan ödenekleri ödemek için düzenlemeler 

yapılacaktır. Kamu tesisleri içinde pratik yapmak/ çalışmak isteyenlere sadece açık 

bir politika altında izin verilecektir. 

22. Sağlık sistemi içinde tüm sorumluluklar sağlanacaktır. Sorumluluğu 

güçlendirmek ve görevi ihmale ilişkin durumlarda hızlı ve sıkı yasal bertaraf 

sağlamak için yeterli bir prosedür yakında dizayn edilecektir. 

23. Ulusal Sağlık ve Nüfus Konseyi Hükümet Başkanı önderliğinde 

kurulmuştur. Sağlık politikasının uygulanması konusunda destek ve danışmanlık 
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sağlayacak ve sağlık sisteminin etkinliği ve sorumluluğunu sağlayacak yerel ve 

bölgesel meclisler, kendi alanlarına ilişkin sağlık faaliyetlerini izleyeceklerdir. 

24. Kesiştiği oral koordinasyon ve ilgili sektörlerin kaynaklarının kullanımı 

bağlantıları güçlendirecektir. 

25. Klinik hizmetleri, tanı için yaklaşım, sosyal ve davranışsal yönleri, 

epidemiyoloji vb konularda araştırma yapmak için teşvik edilecektir. Bilgilendirme 

sistemi özellikle özel kuruluşlar dâhil genel halk düzeyine ulaşmak amacı ile 

güçlendirilecektir. Etkili bir sevk sistemi dizayn edilecek, kullanımı kesinlikle 

verimliliğini artırmak için denetlenecektir. 

26. Farklı projeler, programlar ve etkinlik faaliyetlerinin teksir etmesi 

önleyecektir.Etkin ve sürdürülebilir bir koordinasyon sağlanacaktır ve bu amaçla 

Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığı‟nda (MOHFW) bir politika-planlama birimi 

kurulacaktır. 

27. Politikanın amacı bireysel ihtiyaç ve seçime göre hizmetleri seçmek için 

fırsat vermek ve böylece müşteri merkezli sağlık ve üreme sağlığı hizmetleri sunmak 

olacaktır. Hizmet sunumunun bu yaklaşımı Ulusal Sağlık Politikasının önemli bir 

stratejisi olacaktır ve istenmeyen gebeliklerin azaltılmasına katkıda bulunacaktır. 

28. Gider bütçesinin hükümet tahsisi makul bir esneklik içinde toplumsal 

düzeyde ve ilçe arasında dağıtılabilir. Gider bütçesinin böyle dağıtılması yoksul ve 

muhtaç topluluklara fayda artışı sağlayacaktır. Bu kolayca giderleri ve hizmetlere 

erişilebilirliği optimize edecektir. 

29. Ayurvedik, unani ve homeopatik uygulamaları gibi alternatif sağlık 

hizmetleri ulusal politikaya dahil edilecektir. Bu üç disiplini daha bilimsel olarak 

yapmak için teşvikler verilecektir. 

30. İlk Kademe Sağlık Hizmeti(İKSH) sağlanması için bir tek durak 

merkezden insanlar arasında Gerekli Hizmetler Paketi(ESP) tesliminin 

düzenlemesini uygun bir strateji olarak kabul edilecektir. Bu ülke genelinde 

sunulacaktır. Bunun için, Upazila(bucak) Sağlık Kompleksinde iyi planlanmış ve 

faydalı eğitim verilecektir. 

31.Sektörün tüm gelişmeleri bir sektör çapında yönetim sistemi ile 

yapılacaktır. 
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32. Bir doktor(Mezun olan) her Union Sağlık ve Aile Refahı Merkezinde 

(UHFWC) görevlendirilecektir
20

. 

 

2.1.5.4. Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı(ICPD) 

 

Uluslararası Nüfus ve kalkınma Konferansı(ICPD) müzakeresi ve önerileri, 

1994 yılında Kahire‟de Birleşmiş Milletler tarafından Eylem Programı( Bangladeş 

imza sahiplerinin biri) ile düzenledi. Bu programda kadınların gelişimi ve hakları, 

kadın üreme sağlığı, yoksullukla mücadele ve sürdürülebilir kalkınma programlarının 

ayrılmaz bir parçası olarak nüfus politikalarını gördü. Makro demografik konularını 

dikkate alan nüfus politikaları ve alıcı-hedef odaklı programlarını gereksiz ve 

düzensiz makro hedeflerine ulaşmak için üreme düzenleme görevi ile kadınlara sorun 

çıkardığı Kahire Konferansı'nda hissedildi. Kahire Konferansı müzakeresi ve Eylem 

Programından sonra Bangladeş hükümeti, aile planlaması ve nüfus için istikrarlı bir 

Üreme Sağlığı (ÜS) yaklaşımını benimsedi ve alıcı tabanlı özel aile planlama 

hedefleri ülkede bütünüyle kaldırıldı. 1998 yılında Sağlık ve Nüfus Sektör Programı 

(HPSP) girişten sonra dişi sağlık çalışanlarının anne ve çocukların sağlığı ve refahı 

ya da tüm nüfusun geniş anlamıyla üreme sağlığı üzerinde dikkatlerini çekebilecek 

bir iklim yaratıldı
21

. 

 

2.1.5.5. Yoksulluğu Azaltma Stratejisi Bildirileri (PRSP)  

 

Yoksulluk Azalma Strateji Bildirileri (PRSP) sivil toplum ve kalkınma 

ortakları içeren katılımcı bir süreç ile tüm dünyada hükümetler tarafından hazırlanır. 

Yoksulluğun azalması (açlık ve kronik yoksulluğun taşınmasında özel odakla) ve 

sosyal gelişmenin adımını hızlandırmak amacıyla (özel vurguyla yoksul ve başaran 

cinsiyet eşitliğine yetki vermek),Yoksulluk Azalma Strateji Bildirileri (PRSP) içinde 

                                                 
20

 A.e.,pp.7-8. 
21

 World Bank, “Private Sector Assessment for Health, Nutrition and Population (HNP) in 

Bangladesh”,p.5, (Çevrimiçi) 

http://siteresources.worldbank.org/INTBANGLADESH/Data%20and%20Reference/20206318/Bangl

adesh_PSA_for_HNP-Full%20report.pdf, 22.03.2011. 
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kapsamlı stratejik hedefleri yapılmıştır (Binyıl Kalkınma Hedefleri ışığında).Sağlıkla 

ilgili amaç ve hedefler Yoksulluk Azalma Strateji Bildirileri‟nde (PRSP) 

açıklanmıştır
22

. Bangladeş 2015'e kadar sağlık, beslenme ve nüfus( HNP) sektöründe 

aşağıdaki hedeflere ulaşmak için çalışacağını söylemiştir. 

1. Bebek ve beş yaştan küçük olan çocuk ölüm oranlarını yüzde 65'e kadar 

azaltmak ve çocuk ölümünde cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak 

2. Beş yaş altında olan yetersiz beslenen çocukların oranını yüzde 50'ye kadar 

azaltmak ve çocuk yetersiz beslenmesinde cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak. 

3. Yüzde 75'e kadar anne ölüm oranını azaltmak 

4. Herkese üreme sağlığı hizmetlerinin erişimini sağlamak ve 

5. Eğer tamamen ortadan kaldırmasa, büyük ölçüde yoksul ve dezavantajlı 

gruplara karşı sosyal şiddeti, özellikle kadınlar ve çocuklara karşı şiddeti azaltmaktır. 

 

Yoksulluğu Azaltma Stratejisi Bildirileri (PRSP) belirlenen hedeflere ilişkin 

olarak aşağıdaki soruları içerir: 

1. Kaynaklar yoksul hastalıklarına hitap ediyor mu? 

2. Kaynaklar daha büyük ölçüde yoksul faydası olan hizmetlere yani temel 

tedavi edici ve önleyici hizmetlere akıyor mu? 

3. Kaynaklar büyük bir oranda anne ve çocuklar yararına mı akmaktadır? 

4. Sağlık özen tesliminin uygun seviyelerine akan kaynaklar var mı? 

5. En çok ihtiyacı olan bölgelere akan kaynaklar var mı? 

6. Kaynaklar kırsal alanlara veya kentsel gecekondulara akıyor mu? 

7. Sağlık harcamalarının faydaları düşük gelirli ev halklarına doğrudan akıyor 

mu?  

 

2.1.6. BangladeĢ'te Sağlık Politikası GeliĢmesinde Eğilimler 

 

Dünya Sağlık Örgütü Anayasası'na göre sağlık; sadece hastalık ve sakatlığın 

olmayışı değil, bedence, ruhça ve sosyal yönden iyi olma halidir ve ulaşılabilir en yüksek 

                                                 
22

 Bangladesh Health, Nutrition and Population Sector Programme, Annual Programme Review, 

Ministry of Health and Family Welfare,Government of Peoples Republic of Bangladesh,Volume 1, 

2009,pp.1-7. 
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standarttaki sağlık seviyesine ulaşmak, ırk, siyasi görüş, ekonomik ve sosyal konumu ne 

olursa olsun tüm bireylerin temel hakkıdır. Bangladeş gibi gelişmekte olan düşük gelirli 

ekonomiler öncelikle iyileştirici ve önleyici müdahale ve ikincil olarak bulaşıcı olan 

ve bulaşıcı olmayan hastalıkların ortadan kaldırılması üzerinde durmaktadırlar. 

 

Kötü hijyen ve sanitasyon, hastalıkların yüzde 80‟ine kadar neden olabilir. 

Anne ve bebek ölümleri yüksek düzeydedir ve geleneksel uygulamalara uyum bazı 

alanlarda kuvvetlidir. Güvenli olmayan düşükler yüksek seviyelerde devam etmesine 

rağmen, aile planlamasını terfi ettirmesi için dış yardımın bir tarihi vardır. Diyet ve 

beslenme genellikle yetersizdir. Birkaç ülkeden biri olarak Bangladeş‟te doğumda 

beklenen yaşam süresi dişilerde erkeklerden daha düşüktür. Önemli oranda hastalığın 

yaygınlığı konusunda coğrafi farklılıklar vardır
23

 

 

Bangladeş hükümetinin anayasal taahhüdü, toplumda bütün insanlara temel 

sağlık ve tıbbi istekleri sağlamaktır. Bangladeş Halk Cumhuriyeti‟nin anayasası 

sağlığın, insan gelişmesine esaslı olduğu gibi "Sağlık, cumhuriyetin her vatandaşının 

temel hakkıdır"ı garanti etmiştir. Bağımsızlıktan beri, hükümet tüm nüfus için 

özellikle kırsal alanlarda hizmet edilen nüfus için temel hizmetlerin sağlanmasını 

garanti eden sağlık gelişiminin bir politikasını takip etmektedir. Ülkenin başarılı 

sağlık planları insanların sağlık durumunu iyileştirmek için anahtar bir yaklaşım 

olarak "İlk Kademe Sağlık Hizmeti(İKSH) "ni vurgular. 2000 yılına kadar Herkes 

için Sağlık " hedefi, ulusal bir amaç olarak hükümet tarafından kabul edilmiştir. 

Sağlık sektöründe geçmiş planlar, genel kitleler için gerekli sağlığı sağlamayı 

denemiştir. Bu hedefe ulaşmak için birçok geliştirme programları geçmiş yıllarda 

sağlık sektöründe gerçekleştirilmiştir. Hükümet, genel sosyo-ekonomik kalkınmanın 

ayrılmaz bir parçası olarak sağlık sektörünün gelişimine öncelik verir ve "Herkes için 

Sağlık"hedefleri ve "İlk Kademe Sağlık Hizmeti(İKSH) " yaklaşıma ulaşmaya 

kararlıdır. Bu doğrultuda, hükümet evrensel sağlık sigortası ve erişilebilirliğin ilkesi, 

yoksul ve en korunmasız gruplara öncelik, yaşam kalitesi geliştirme ve sağlığın 

                                                 
23

 A.e.,pp.17-19. 
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terfisini izler. Sağlık ve Nüfus ve Sektörü Stratejisi (HPSS) 1998 yılında takdim 

edilmiştir ve Bangladeş'te ulusal sağlık politikasının esasını oluşturmuştur
24

: 

Müşteri (özellikle kadınlar) ihtiyaçlarına daha büyük yöneltme 

Kamu sağlık hizmetlerinde kalite, verimlilik ve adaleti sağlamak, 

Sağlık ve nüfus hizmetlerinin sağlanmasında genişletilen özel sektörün rolü, 

Kamu sektörü tarafından maliyet kurtarma ve kaynakların verimliliğini 

genişletilmek ve 

Ülkede değişen sağlık durumu bağlamında, sağlık sektöründe reformları 

gerekli olacak ve merkezi olmayan sağlık yönetim sistemlerini içermelidir. 

 

2.1.7. Sağlık Sistemi Yapısı 

 

Sağlık ve Aile Refah Bakanlığı (MOHFW) sağlık politikasını oluşturma, 

planlama ve karar vermek için makro düzeyde sorumludur. Sağlık ve Aile Refah 

Bakanlığının (MOHFW) altında Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (BDGHS) ve 

Aile Planlaması Genel Müdürlüğü (BDGFP) olarak iki uygulama kolu vardır. Sağlık 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü (BDGHS) tüm sağlık programlarının uygulanması ve 

bakanlığa teknik rehberlik sağlamaktan sorumludur. Aile Planlaması Genel 

Müdürlüğü (BDGFP) aile planlaması programlarını uygulamak ve bakanlığa aile 

planlaması ile ilgili teknik yardım sağlamaktan sorumludur.  

 

Yerel düzeyde, 4470 union‟un hizmeti için 3275 Union Sağlık ve Aile Refahı 

Merkezleri (UHFWC) var. Buna ek olarak, 391 kırsal Upazila(Bucak)da 31 yatakla 

Upazila sağlık kompleksleri, 64 ilçe hastanesi, 13 hükümet tıbbi fakülte hastaneler, 6 

lisansüstü hastane ve 25 uzmanlaşmış hastaneler vardır. Ayrıca daha 54 Anne ve 

Çocuk Esirgeme Merkezleri (MCWC) ilçe ve upazila düzeyinde annelere hizmet 

vermek üzere kurulmuş bulunmaktadır. En son zamanlarda hükümet her altı bin 

nüfus için köy düzeyinde bir Topluluk Kliniği (CC) oluşturmak için teşebbüs 

etmiştir. Yaklaşık 130 milyon nüfusu için 2000 yılında kayıtlı doktor sayısı 27,546 

                                                 
24

 A.e.,pp.19-20. 
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ve kayıtlı hemşire sayısı 15804'dür. 2000 yılında, 29402‟i devlet hastanelerinde 

olmak üzere toplam hastane yatak sayısı 40793 ve özel sektörde tıbbi kolejlerin 

sayısı 13‟dür. Bunun dışında, 61 Uzmanlaşmış hastane ve merkez, 5 Ulusal enstitü,1 

Tıbbi üniversite, 5 Lisansüstü enstitü ve hastane,6 Enfeksiyon hastalıkları hastanesi,4 

Tüberküloz hastane,45 Göğüs hastanesi,3 Cüzam hastanesi,2 Akıl hastanesi,1 

Paramedik enstitüsü ve 2 Diş üniversite hastanesi vardır. (Bangladeş Sağlık ve Aile 

Refah Bakanlığı,2000). Kamu sektöründe sağlık hizmeti teslimi sistemi, birinci, 

ikinci ve üçüncü düzeylere ayrılmıştır. Aşağıdaki Tablo 4‟te ülkede kamu 

yönetiminin her düzeyde mevcut bakım ve tesislerinin tipi özetle sunulur
25

. 

 

Tablo 4: Bakım Düzeyi ve Sağlık Tesisi Tipi 
Bakım Düzeyi Idari birim Sağlık Tesisi 

Üçüncü düzey İl veya ulusal /başkent 

 

Öğretim hastanesi/ enstitüsü–

16(her biri 250–1050 yataklı) 

Ġkinci düzey İlçe/Bölge İlçe hastanesi–59(her biri 50–

150 yataklı) 

Birinci düzey Upazila(Bucak) Upazila sağlık kompleksleri–

402(her biri 31 yataklı) 

Birinci düzey Union Union Sağlık ve Aile Refahı 

Merkezleri–3275 

Birinci düzey Ward(Semt) Topluluk Kliniği(6000+) 

Kaynak: Syed Azizur Rahman et.al, Maternal Health Review Bangladesh,MOHFW,p.13. 

 

Kamu sektörden başka, aynı zamanda özel kar amaçlı sağlayan ve özel kar 

amacı gütmeyen gruplar (ya da Sivil Toplum Kuruluşları ) Bangladeş sağlık 

sektöründe büyük rol oynar. Sivil Toplum Kuruluşları (STK) çoğunlukla kırsal ve 

kentsel alanlarda temel sağlık hizmeti sağlar, ama üçüncü hastanelerin önemli bir 

kısmı da kar amacı gütmeyendir. Bangladeş Kızılayı Kutsal Aile Hastanesi, Lions 

Kulübü Göz Hastanesi, Damien Vakfı Lepra Hastanesi, Bangladeş Diyabet Endokrin 

                                                 
25

Syed Azizur Rahman et.al., Maternal Health Review Bangladesh,Policy Research Unit (PRU), 

Health Systems Development Programme ,Ministry of Health and Family Welfare,Government of 

Peoples Republic of Bangladesh,2002,pp.12-13. 
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ve Metabolik kargaşa için Rehabilitasyon ve Araştırma Enstitüsü.(BIRDEM), 

Ganashyasthya Kendra‟nın Ganashyasthya Hastanesi, İshal (Diarrhoea) Hastalık 

Araştırması için Uluslararası Merkezi ,Bangladeş veya Kolera hastanesi(ICDDR;B), 

Kumudini Tröstünün Kumudini Hastanesi,Dhaka Topluluk Hastanesi,Marie Stopes 

Klinik vs bunlara örnektir. Dünya çapında, şehre ait olmayan alanlarda uzmanları 

tutmakta zorluk vardır. Bangladeş'te uzmanların dağılımı gerçekten düzensizdir. 

Üçüncü basamak hastaneleri başkent ve birkaç diğer büyük şehirler içinde 

yoğunlaştırılmıştır. Ulusun sağlık insan gücünün büyük kısımı hükümet kontrolünün 

altındadır çünkü sağlık hizmetlerinin sağlanması hükümetin sorumluluğu altındadır. 

Sadece şehir ve kasabalarda özel pratikte müsait olan doktorlar mevcuttur ve son 

yıllarda, tanı hizmetleri ve hastane özeni başkenti Dhaka ve birkaç diğer büyük 

şehirlerde, özellikle özel sektörde büyüme söz konusu olmuştur. Kırsalda yaşayan 

nüfusun büyük kısım özel tıbbi tesisleri karşılamak için fazla yoksuldur. Çoğu kırsal 

devlet hastanelerinde yeterli sayıda çalışan doktor ve teknisyenler yoktur. Üstelik 

doktorlara onların zamanı alan özel pratik için izin verilir. Aksi halde bu zamanı 

hastane çalışma ve tıbbi araştırmaya adamak için kullanabilecektir. Biyomedikal 

araştırma insan gücü ülkenin sağlık insan gücü senaryosunda en az gelişmiş 

sektörlerinden birisidir
26

. 

 

2.1.7.1. Ġlk Kademe Sağlık Hizmeti(ĠKSH) 

 

Bangladeş hükümeti tarafından İlk Kademe Sağlık Hizmeti(İKSH) nin idaresi 

64 ilçe içinde yapılmaktadır. İlçeler 460 upazilaya (bucak) ayrılmıştır ve her upazila 

uniona ayrılmıştır. Her unionda Sağlık ve Aile Refah (MOHFW) Bakanlığı 

tarafından yönetilen yaklaşık 25.000 kişi vardır ve sağlık hizmetleri görülmektedir. 

Nüfus ve Sağlık Sektörü Stratejisine (HPSS) dayalı yeni beş yıllık Sağlık ve Nüfus 

Sektör Programı (HPSP) Temmuz 1998‟den beri uygulama aşamasındadır ve bu 

teslimin dört farklı düzeyinde tüm nüfus için önemli bir hizmet paketi (ESP) veya 

topluma dayalı sağlık düzeni sağlamak için çağrılır. Düzeyler topluluk uzanma (out-

reaches), Sağlık ve Aile Refah Merkezleri/ kırsal dispanserler, ilk sevk(referral) 
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 A.e.,pp.13-14. 
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sistemi olarak Upazila Sağlık Kompleksleri ve ikinci sevk sistemi olarak ilçe 

hastaneleridir
27

.  

 

2.1.7.2. Kırsal Bölgelerde Sağlık Hizmetleri 

 

 Bangladeş‟in kırsal alanlarında toplam nüfusunun yüzde 70‟inden fazlası ve 

toplam yoksulların yüzde 82‟i bulunmaktadır. Union Sağlık Merkezleri olarak 

adlandırılan union seviyelerinde birinci basamak sağlık hizmeti sunulmaktadır. 

Union Sağlık Merkezlerinde hastalık önlemesinde üç yıllık eğitim, sağlık eğitimi ve 

temel ilk yardım eğitimi alan bir tıbbi asistan ve aile planlaması, üreme sağlığı, 

doğum sonrası ve doğum öncesi bakım konusunda 18 aylık eğitim alan bir Aile 

Refah ziyaretçisiyle oluşan mevcut personel vardır. Ancak böyle kapsamlı bir kırsal 

sağlık özen altyapısına rağmen, sadece küçük bir bölüm bu olanakların erişiminden 

faydalanmaktadır. Ayrıca, annelerin sadece yüzde ikisi en yakın Union Sağlık ve 

Aile Refah Merkezinde çocuk özeni için arar, çoğu tıbbi mezun olmayan köy doktor 

hizmetlerine tercih eder. Kadınların yüzde 50'sinden daha azı, uydu kliniklerinin 

varlığından haberdardır. Dezavantajlı Bangladeşliler üzerinde Amerika Birleşik 

Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı(USAID) tarafından üstlenilen bir ulusal 

ankette, ankete katılanların yüzde biri Union Sağlığı ve Aile Refahı Merkezi 

hizmetlerini kullanmaktadır
28

. 

 

2.2. SAĞLIK DURUMUNDA EĞĠLĠMLER 

 

Kadınlar ve çocuklar olmak üzere Bangladeş‟in düşük genel sağlık durumuna 

rağmen, son yıllarda önemli bir demografik geçiş yaşanmıştır
29

. Toplam doğurganlık 

oranı, 1970‟den 2000 yılına kadar 6,3‟den 3,3‟e düşmüştür ve kaba/ham ölüm oranı 

1975'den 2000 yılına kadar 19'dan (1,000 nüfus başına) 5‟e ve 2007 yılında 2.4‟e 

düşmüştür. Bebek ölüm oranı da yaklaşık yarıya, yani 1975‟den 1994–1999 arasında 

                                                 
27 World Bank,a.g.e.,pp.20-22. 
28 Redwanur Rahman , “The State, the Private Health Care Sector and Regulation in Bangladesh”,The   

Asıa Pacıfıc Journal of Publıc Admınıstratıon,Vol. 29, No. 2 , 2007,pp. 191-206. 
29

 Rahman,a.g.e.,p.5. 
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150 ölümden (1000 canlı doğum başına) 87‟e ve 2007 yılında 44.4‟e düşmüştür. 

Düşürülen doğurganlık oranının arkasında büyük bir faktör doğum kontrolünde bir 

artıştır, kontraseptif yaygınlık oranı 1975'de 7,7%'den 2000'de 53,8%'e yükselmiştir. 

Anne ölüm oranı da düşmüştür. Bu düşüş diğer göstergeler gibi öyle dramatik 

olmamasına rağmen, 1982 yılında 620 ölümden (100.000 canlı doğum başına ) 2000 

yılında 440‟a ve 2007 yılında 351‟e düşmüştür
30

. 

 

2.2.1. Ölüm Oranı 

 

1991 ve 2003 yılları arasında, bebek ölüm oranı (IMR) 87'den 53'e(1,000 

canlı doğum başına) ve 2007 yılında 44.4‟e düşmüştür. Beş yaş altı çocuk ölüm oranı 

2002 yılında 76 (1,000 canlı doğum başına), 2007 yılında 57.1 ve  anne ölüm oranı 

(MMR) 2002 yılında 470‟den (1,000 canlı doğum başına)1991 yılında 380‟e ve 2007 

yılında 351‟e düşmüştür. Ölüm oranı düşmesine rağmen, bebek ve anne ölüm oranı 

hala yüksektir. Tablo 5‟te Bangladeş'te ölüm nedenleri gösterilmektedir. 

 

Tablo 5:BangladeĢ'te Ölüm Nedenleri 
Hastalıklar Tüm ölümlerin % 

Zatürree 13.53 

Ġshal 6.26 

Solunum baĢarısızlığı 7.49 

Hypertension hastalığı 4.05 

BaĢkaları tarafından tesadüfi zehirlenmesi 3.77 

Gebelik 3.74 

Sıtma 3.69 

Serebral-içi ve diğer sağlık sorunları 3.00 

Akut miyokard infarktüsü 2.54 

Kaynak:Country Health Profile,WHO,(Çevrimiçi) http://www.who.int/gho/countries/bgd.pdf, 

10.04.2011. 

  

 

 

                                                 
30

 World Bank, World Development Index Database,(Çevrimiçi) http://data.worldbank.org,03.04.2011       
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2.2.1.1. Bebek Ölüm Oranı 

 

Bangladeş'te, bebek ölüm oranı son 35 yıldır ciddi bir düşüş göstermiştir. 

Bangladeş'te her 1000 canlı doğumda 1965 yılında 160 olarak gerçekleşen bebek 

ölümleri, 2009 yılında 40 olmuştur. Bu rakam aynı zamanda benzer gelir ve sağlık 

harcaması düzeyine sahip ülkelerin de üzerindedir. Tablo 6 ve Grafik 2‟de bebek 

ölüm oranı gösterilmiştir. 

 

Tablo 6:BangladeĢ’te Bebek Ölüm Oranı 
Yıllar Bebek Ölüm Oranı 

1965 160,4 

1970 158 

1975 154,5 

1980 136,7 

1985 113,3 

1990 102,3 

1995 84,4 

2000 65,6 

2005 49,1 

2009 
40,0 

Kaynak: World Bank, World Development Index Database verilerinden derlenmiştir. 

 

Grafik 2:BangladeĢ’te Bebek Ölüm oranı 
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Kaynak: Tablo 6‟daki veriler kullanılarak çizilmiştir. 
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Bebek ölüm oranı esasen 1998 yılında (57,100 canlı doğum başına) baz yıl 

1982‟ye (122, 1000 canlı doğum başına) kıyasla azalmıştır (Neredeyse yüzde 54) ve 

bu oran 1975‟de 154‟dür. Kentsel kırsal diferansiyel önemlidir. Kırsal bebeklerde 

doğum gününden önce ölüm daha yüksek risk altındadır. Annenin eğitim ve hijyen 

bilgisi, doğum zamanında annenin yaşı bebek ölüm oranı ile ilişkilidir. Bebek 

ölümlerinin çoğu tetanos, ishal, düşük doğum ağırlığı, akut solunum enfeksiyonları, 

yetersiz beslenmeden kaynaklanmaktadır. Yıllık doğum oranı 1980 yılından 2000 

yılına kadar 43'den (1000 nüfus başına) 36‟ya düşmüştür. Yıllık nüfus artışı 1980 

yılından 2000 yılına kadar 2,4 %‟den 1,7%‟e inmiştir. 

 

2.2.1.2. BeĢ YaĢ Altı Çocuk Ölüm Oranı 

 

Bangladeş'te beş yaş altı ölüm oranında yıllık azalma miktarı tatmin edici 

olmamasına rağmen azaltan bir yön gözlenebilir. Beş yaş altı ölüm oranında 1991 

yılından (146, 1000 canlı doğum başına) 1998(102,1000 canlı doğum başına) yılına 

kadar sadece yüzde otuz azalma ve 2007 yılına kadar yüzde altmış azalma (57.1) 

gözlenmiştir. Çocukların beş yaşına ulaşmadan ölme riski kırsal alanlarda (112, 1000 

canlı doğum başına)  kentsel alanlardan (63, 1000 canlı doğum başına)  daha fazladır. 

Bangladeş'te yüksek olan beş yaş altı ölüm oranın nedeni bu ülkenin beş yaş altı 

çocuklarının çoğunluğunun yetersiz beslenmesi ve salgın hastalıklardır
31

. 

 

2.2.1.3. Çocuk Ölüm Nedenleri 

 

İshal, çocuklara çok sayıda zarar veren en ciddi salgın hastalıklardır. Bu hem 

fiziksel hem de zihinsel engelli olma nedenlerinden biridir. Ölümcül durum erken 

yaşta çocuk ölümünü getirebilir. Bangladeş‟te çocukların ölüm nedenleri çok 

fazladır. Diğer nedenler yetersiz beslenme, kızamık, difteri, çocuk felcidir. Ölüm 

oranı bağışıklık programının başarılarını azaltabilir
32

. 

 

 

                                                 
31

 World Bank, World Development Index Database,(Çevrimiçi)http://data.worldbank.org,05.04.2011       
32

 Islam,a.g.e.,p.20. 

http://data.worldbank.org/
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2.2.2. Anne Ölüm Oranı 

 

Anne ölüm oranında  (MMR) yıllık yüzde azalma 1990 yılından 1996‟ya 

kadar çok az olmasına rağmen, aşamalı olarak azaltan bir yöndedir
33

. Bu durum 

yıllar içinde gelişiyor olmasına rağmen anlamlı bir iyileşme göstermektedir. Bu 

konuda ayrıca, kentsel ve kırsal alanlar arasında bazı farklılıklar vardır. Yine de, 

yeni-doğuma(Neo-natal) ait motivasyon ve tavsiyelerde artış, eğitimli personel 

tarafından teslim artışı, doğum sırasında olgunluk artışı, kadın başına gebeliklerin 

daha az sayıda olduğu için doğumda annelerin riskini büyük ölçüde azaltmıştır. Bu 

gerçekler anne ölüm oranında düşüşü açıklamaktadır (1998 yılında 1000 canlı doğum 

başına 3‟dür). 

 

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)‟na göre, Bangladeş‟te gebelik ve 

doğum ile ilgili nedenlerden ölmenin tahmin edilen hayat riski 21'de 1 olduğunu 

söylemiştir ve sanayileşmiş ülkelerde bu rakam 4,000'in üstünde 1'dir. Toplam anne 

ölümlerinden, 69% direk doğuma ait nedenler yüzündendir.  Yaralanma ve şiddet 

sonucu olarak 14% ve dolaylı nedenler yüzünden 17% olduğu bildirilmiştir. Anne 

ölümlerinin en sık obstetrik(doğuma ait) nedenler doğum sonrası kanama, eklampsi, 

kürtaj komplikasyonları, zor doğum ve doğum sonrası sepsistir.  

 

Yaralanma ve şiddetin yüksek etkisi anne ölüm nedenleri olarak Bangladeş'te 

anne sağlığını iyileştirmek için ele alınması gereken toplumsal sorun olarak 

gösterilmektedir
34

. Anne ölüm oranı 1982 yılında 620 (1000 canlı doğum başına) 

iken 2000 yılında 440 ve 2007 yılında 340‟a düşmesine rağmen, bu düzey hala 

yüksektir. Yaklaşık 20.000 Bangladeşli anne her yıl gebelik ve doğum nedenlerinden 

dolayı ölmektedir
35

. Devletin resmi raporları, daha düşük bir anne ölüm oranı (300; 

100,000 canlı doğumda ) hesaplamaktadır. 

 

                                                 
33

 Islam,a.g.e.,p.20. 
34

 Rahman,a.g.e.,p.19. 
35

 World Bank, World Development Index Database,(Çevrimiçi) http://data.worldbank.org,10.04.2011       

http://data.worldbank.org/
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Bir milletin anne ölüm oranını günümüzde kadınların genel sağlık 

durumunun önemli bir göstergesi olarak kabul edilir. Anne ölüm oranının azaltılması 

için verilmesi gereken hizmetler acil servislere erişim, doğum sonrası bakım ve aile 

planlaması hizmetleri, hamilelik sırasında doğum öncesi bakım, tetanos- toksoid aşı, 

profesyonel çocuk teslimidir. 

 

Sağlık ve Aile Refah Bakanlığı‟na göre, anne ölüm oranının devam eden 

yüksek sayısının başka bir trajik sonucu da doğum sırasında ölen kadınlardan 

doğmuş bebeklerin 75%‟nin yaşamın ilk yılının içinde ölmesidir
36

.Bangladeş‟teki 

anne ölüm oranı, Bangladeş'in gelir ve sağlık harcaması düzeyine sahip bir ülkeden 

beklenen seviyenin biraz yukarısındadır. Fakat Bangladeş'in yakın geçmişte 

kaydettiği önemli ilerlemeye bakılırsa, 2007 küresel verileri alındığında daha iyi bir 

görüntü ortaya çıkmaktadır. 

 

2.2.3. Morbidite  

 

Bangladeş‟te morbidite de genel bir gerileme vardır. Morbidite özellikle 

bulaşıcı ve vektör kaynaklı paraziter hastalıklardan kaynaklanmaktadır. Morbidite 

üzerine bazı bilgiler  Bangladeş Statistik Bürosu (BBS) tarafından yapılan bir 

örnekleme araştırmasından bilinir. Tablo 7‟de Bangladeş'te hastanelerde 

morbiditenin on tane en sık nedeni gösterilmiştir. 

 

Tablo 7: BangladeĢ'te Hastanelerde Morbiditenin On tane En Sık Nedeni 
Hastalıklar Tüm Durumların yüzdelik (%) 

Ġshal  15.90 

Bağırsak solucanı 7.38 

Deri hastalıkları 9.3 

Anemi 9.92 

Keskin so lunum hasta lıkları  6.1 

Eksikl ik hastal ıklar ı  6.63 

Göz hasta lıkları  4.36 

Yaralanmalar  4.35 

Kulak hastal ıklar ı  3.28 

Ast ım  2.31 

Kaynak :  Bangladeş Statistik Bürosu (BBS),2008 veriler kullanılarak hazırlanmıştır. 

 

                                                 
36

 Rahman,a.g.e.,p.19. 
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2.2.4. Doğumda Beklenen YaĢam Süresi 

 

Bangladeş‟te doğumda beklenen yaşam süresi (yani ortalama ömür) son 50 

yıldır yükselmektedir. Bangladeş‟te doğumda beklenen yaşam süresi, 1960'da 40 yaş 

ve buna karşın, 2010 yılında bu oran 68,3 yaşa kadar yükselmiştir.2006 yılı küresel 

verilere bakıldığında ve diğer üst orta gelirli ülkelerle kıyaslandığında, 

Bangladeş'teki ortalama yaşam süresi; benzer sağlık harcaması düzeyine sahip 

ülkelerin ortalamasına yakındır
37

. Tablo 8 ve Grafik 3‟te Doğumda Beklenen Yaşam 

Süresi gösterilmiştir. 

 

Diğer taraftan, her iki cinsiyet için doğumda yaşam beklentisi, 1991'de 

54.7(Yıl)'den 2002'de 62.6'a ve 2009‟da 68.3‟e artmıştır. Erkek yaşam beklentisi, 

1991 yılından 2002 yılına, 54.02‟den 61.7‟e ve 2008 yılına 65.1‟e artış göstermiştir 

ve dişi yaşam beklentisi, aynı dönem esnasında 55.4‟den 63.6 ve 67.2‟ye 

yükselmiştir.  

 

Tablo 8:BangladeĢ’te Doğumda Beklenen YaĢam Süresi(YaĢ) 
Yıllar Doğumda Beklenen YaĢam Süresi(YaĢ) 

1960 40,26 

1965 42,38 

1970 44,09 

1975 45,27 

1980 47,74 

1985 50,99 

1990 54,05 

1995 57,60 

2000 61,30 

2005 66,9 

2009 68,3 

  Kaynak: World Bank, World Development Index Database kaynağındaki veriler                  

kullanılarak hazırlanmıştır. 

 
                                                 
37

 World Bank, World Development Index Database,(Çevrimiçi) http://data.worldbank.org,12.04.2011       
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Bangladeş‟te, 2009 yılında doğumda sağlıklı yaşam beklentisi 68.3 yıl, 

erkeklerde bu 67.7 yıl ve kadınlarda bu 68.9 yıldır. Kentsel ve kırsal yaşam beklentisi 

arasındaki fark da azalmıştır. Yaşam beklentisinde yükseliş için ana sebep, bağışıklık 

programı ve hastalık kontrol programlarının başarılı bir şekilde uygulanması için 

bebek ve çocuk ölümlerinde düşüştür. 

 

Grafik 3:BangladeĢ’te Doğumda Beklenen YaĢam Süresi 
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Kaynak: Tablo 8‟deki veriler kullanılarak çizilmiştir. 

 

Bilindiği gibi Birleşmiş Milletler uluslararası arenada insanlığın yüz yüze 

kaldığı ekonomik ve sosyal sorunların çözümü için değişik alanlarda hizmetler sunan 

bir merkez durumundadır. Bangladeş ile Birleşmiş Milletler kuruluşları arasındaki 

işbirliği 35 yılı aşkın süredir devam etmektedir.  

 

Binyıl Kalkınma Hedefleri toplumun yaşam seviyesinin yükseltilmesi için 

önem taşımakta olup, bu çerçevede uygulanan politikalar çok önemlidir
38

. Diğer 

yandan uygulanan politikaların etkilerini görme açısından izleme ve değerlendirme 

de son derece önemlidir. Binyıl Kalkınma Hedefleri‟ne ulaşma yolunda önemli bir 

gereksinim de bu hedeflerin küresel, bölgesel düzeyde izlenmesidir. Ulusal Binyıl 

Kalkınma Hedefleri Raporları bölgesel ve küresel izleme sistemlerine girdi sağlayan 

başlangıç noktalarıdır. Dolayısıyla tüm ülkeler Binyıl Kalkınma Hedefleri 

                                                 
38

 Bangladesh Health, Nutrition and Population Sector Programme,a.g.e.,p.6. 
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Raporları‟na önem vermeli ve sağlıklı izleme sistemleri kurmalıdır. Başta Devlet 

İstatistik Enstitüsü olarak Bangladeş İstatistik Bürosu olmak üzere istatistik alanında 

faaliyet gösteren kuruluşların kapasitesi artırılmıştır. Bangladeş İstatistik Bürosu 

yerel düzeydeki kapasitesine de özel ihtimam gösterilmiştir. 

 

Binyıl Kalkınma Hedeflerinin dördüncü, beşinci ve altıncı amaçları sırasıyla 

anne ve çocuk sağlığı ile AIDS ve diğer yaygın hastalıklarla mücadeledir. Bangladeş 

özellikle anne ve çocuk sağlığında 2005 yılında yayımlanan birinci rapor sonrası, 5 

yılda büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Nitekim bu nedenle konferansta Bangladeş bu 

alanlarda örnek ülke olarak gösterilmiştir. Bangladeş'in bu alandaki ilerlemelerinden 

birkaç örnek vermek gerekirse bebek ölüm hızı 2000 yılındaki binde 67 seviyesinden 

2008 yılında binde 43'e gerilemiş, yine aynı dönemlerde beş yaş altı ölüm hızı binde 

91'den binde 54'e düşmüştür
39

. 

 

Bangladeş son yıllarda aşılamanın en önemli unsur olduğu koruyucu sağlık 

hizmetlerinde önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Binyıl Kalkınma Hedefleri bu alanda 

kızamık aşısı ile ilgili göstergelere yer vermektedir. Bangladeş'te kızamık aşısı olan 

çocukların oranı özellikle son yıllarda ciddi ilerlemeler göstermiştir. 2000 yılında 

yüzde 76 olan bu oran, 2009 yılında yüzde 89'a ulaşmıştır. 

 

Anne ölüm oranları da Bangladeş için ilerleme gösterilen alanlardandır. 2005 

yılında yüz binde 440 olan anne ölüm oranı 2007 yılında yüz binde 340'e 

gerilemiştir. Doğum öncesi bakım alma ve eğitilmiş sağlık personeli tarafından 

yaptırılan doğum oranları da Bangladeş'te iyileşmektedir. 

 

HIV/AIDS yaygınlık oranı Bangladeş'te artış göstermemekte olup yüzde 

0,1'in altında seyretmektedir. Sıtma yaygınlık oranı yüz bin kişide 1510 gibi yüksek 

seviyededir. Tüberküloz yaygınlık oranı 1990 yılında yüz binde 550'iken, 2008 

yılında yüz binde 4100 olarak gerçekleşmiştir.  

 

 

                                                 
39
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2.3. BANGLADEġ SAĞLIK HARCAMALARI VE  

 FĠNANSMANI 

 

2.3.1. Sağlık Harcamaları ve Finansmanın Durumu 

 

Bir ülkedeki sağlık sisteminin temel ayırt edici özelliklerinden biri, sağlık 

hizmetlerinin finansman şeklidir. Genel olarak sağlık hizmetlerinin finansman 

yöntemlerinin iki boyutu bulunmaktadır. Birinci boyut, finansmanın kaynağı; ikinci 

boyut finansmanın organizasyonudur. Finansman kaynağı, kamu/özel ayrımını; 

finansmanın organizasyonu, ödeme şeklini kapsamaktadır. Sağlık hizmetlerinin 

finansmanında kamu ve özel kaynakların bileşimi, ülkedeki genel ekonomik ve 

politik tercihlere göre belirlenmektedir. Sağlık hizmetleri, liberal tercihlerin geçerli 

olduğu ekonomik sistemlerde, ağırlıklı olarak özel kaynaklardan finanse edilmekte; 

sosyal yönelimlerin geçerli olduğu sistemlerde, ağırlıklı olarak, kamu kaynaklarından 

finanse edilmektedir
40

. 

 

Hizmetin bütünüyle kamu kaynaklarından yani genel bütçeden finanse 

edildiği sistemlerde hizmet, genel olarak kamu sağlık kuruluşlarında üretilmekte ve 

halka ücretsiz sunulmaktadır. Bu tür finansman yönteminde görünen, genel bütçeden 

finansman olmakla birlikte kuşkusuz, gerçekte sağlık hizmetleri bu genel bütçeyi 

oluşturan vergilerle finanse edilmekte ve vergilerin topluma adil dağılımına bağlı 

olarak sağlık hizmetlerinin finansman yükü de, topluma yaygınlaştırılmaktadır. 

Böylece, vergilerin gelire orantılı olduğu varsayımıyla, sağlık harcamaları, hizmeti 

kullananlar tarafından değil, gelir sahiplerinin, gelirleri oranında paylaştıkları bir yük 

olmaktadır. 

 

Hizmetin bütünüyle özel kaynaklardan finanse edilmesi durumunda, sağlık 

hizmetlerinin maliyeti, hizmeti kullananlar tarafından ödenmektedir. Bu durumda da, 

sağlık hizmetlerinin finansman yükü topluma yaygınlaştırılmakta; ancak bu kez 

                                                 
40

M. R.  Khan,Bangladesh Health Finance and Expenditure Pattern, BIDS Research Monograph, 

No.14, BIDS, Dhaka ,1997,p.18.  
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finansman yükünün birey ve gruplara dağılımı, vergi mükellefliğiyle bağlantı 

kurulmadan, hizmeti kullanım düzeyine bağlı olarak gerçekleşmektedir
41

. 

 

Uygulamada, genellikle bu iki uç durumun dışında, karma yöntemler söz 

konusudur. Zira, sağlık harcamaları emeğin verimliliğini artırmaya katkıda 

bulunduğu için sosyal yatırım harcaması; Devletin sağlık hizmetlerini parasız veya 

düşük bir bedel karşılığında sunması emeğin yeniden üretim maliyetini aşağı 

çekeceği için sosyal tüketim harcaması; sosyal uyumun sağlanması açısından 

değerlendirildiği zaman ise sosyal harcama kategorisine girmektedir. Bu nedenle de, 

az veya çok sosyal yönelimleri olan hiçbir devlet, sağlık harcamalarına kayıtsız 

kalamamaktadır
42

. 

 

Dolayısıyla hemen hemen bütün ülkelerde sağlık hizmetleri bütçe 

kaynaklarından sübvanse edilmekte, ancak sübvansiyon oranı, ülkeden ülkeye veya 

aynı ülkede hizmet türüne göre, farklılık göstermektedir. Bazı ülkelerde, sağlık 

hizmetlerinin belli bir oranı veya belli bazı hizmetler, bütçe kaynaklarından finanse 

edilirken; bazı ülkelerde de belli bir gelir düzeyinin altındaki ve üstündeki gruplarda 

sübvansiyon oranları farklılaşmaktadır. Örneğin koruyucu sağlık hizmetleri halka 

ücretsiz sunulmakta, devlet hastanelerindeki tedavi hizmetleri de farklı oranlarda 

sübvanse edilmektedir. Bir başka uygulama da, kişilerin kendi yaptıkları sağlık 

harcamalarının belli kurallar çerçevesinde geri ödenmesidir
43

. 

 

Sağlık hizmetlerinin finansmanı konusunda birinci boyut yukarıda ele 

alındığı gibi, finansman kaynağının kamu/özel ayrımı iken; ikinci boyut, sağlık 

hizmeti üreticilerine yapılan ödemelerin şeklidir. Bu boyutuyla sağlık finansman 

yöntemleri temelde iki başlık altında toplanabilir: doğrudan finansman ve dolaylı 

finansman. Doğrudan finansman yönteminde; hizmetten faydalanan, hizmetin 

bedelini doğrudan kendisi, hizmetin üreticisi olan kuruluşa ödemektedir. Dolaylı 

finansman yönteminde ise, sistemde üçüncü bir unsur olarak, ödeme müessesesi yer 

                                                 
41

 Islam,a.g.e.,p.51. 
42

 Rahman,a.g.e.,pp.191-206. 
43
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 117 

almaktadır. Dolaylı ödeme yönteminin benimsenmesi durumunda, sağlık hizmetini 

arz eden taraf ile talep eden taraf arasındaki para alışverişi tamamen veya kısmen 

ortadan kalkmaktadır. 

 

Dolaylı ödemelere aracılık eden finansman kurumu, temel finans kaynağı 

vergi olan Devlet olabileceği gibi, sigorta primleriyle finanse edilen sigorta kuruluşu 

veya üyelerin aidatlarıyla finanse edilen yardım sandığı da olabilmektedir. Doğrudan 

finansman yönteminde bir tarafta tüketiciler, diğer tarafta ise kamu ya da özel kesim 

hizmet sunucuları yer almakta olup, sistem oldukça basit bir yapı göstermektedir. 

Buna karşılık, dolaylı finansman yönteminde sistem daha karmaşık olup; tüketici, 

üretici, aracı ve kamu kesimi (Devlet) arasında çoklu bir ilişkiler ağı söz 

konusudur
44

. 

 

Her ülkedeki ilişkiler ağı farklı olmakla birlikte, ülkelerin ekonomik, sosyal 

ve idari yapısı geliştikçe, sağlık hizmetlerinin finansman yapısı daha da karmaşık bir 

hal almaktadır. Bir başka ifadeyle, ülkelerin gelişmişlik düzeyi arttıkça, ülkenin 

sağlık finansman sisteminde dolaylı ödeme yöntemleri daha fazla kullanılmaktadır. 

Doğrudan ödemeler, kişilerin tasarruflarıyla karşılanmaktadır. Ancak sağlık 

hizmetlerinin giderek daha pahalı hale gelmesi ve hizmet talebinin artması, sağlık 

harcamalarını kişisel tasarruflarla karşılanamaz hale getirmiştir. Öte yandan, 

toplumda çalışamayacak durumda olduğu için ya da işsiz kaldığı için geliri olmayan 

bireyler olabileceği gibi; çalışsa bile geliri, sağlık harcamalarını karşılayabilecek 

düzeyde olmayan bireylerin varlığı, sağlık harcamalarının sosyal düzenlemelerle 

karşılanmasını gerektirmektedir. Bu etkilerin sonucunda dolaylı finansman 

yöntemleri giderek yaygınlaşmaktadır
45

. 

 

Esas olarak dolaylı ödeme yöntemleri, çalışmamızın birinci bölümünde ele 

aldığımız, sağlık hizmetleri talebinin rastsallığı özelliğinden kaynaklanmaktadır. 

Zira, sağlık hizmeti harcamasının ne zaman gerekli olacağı ve ne miktarda harcama 
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yapılacağı belirsiz bir durumdur. Bir başka ifadeyle, sağlık harcamasının zaman ve 

miktar açısından belirsizlik göstermesi, dolaylı ödeme yöntemlerinin kullanımını 

gerektirmektedir. 

 

Sağlık ekonomisinin en çok ilgi çeken konularından biri de sağlık 

harcamaları ile ilgilidir. Bu konu uluslararası karşılaştırmalar açısından da önem 

taşır. Sağlık harcamaları ile ilgili olarak çok çeşitli ölçülerden yararlanılabilir. En 

önemli ölçüler şunlardır: a) Bir toplumda yapılan yıllık toplam sağlık harcaması, b) 

Toplam sağlık harcamasında kamusal ve özel harcama payı, c) Kişi başına sağlık 

harcaması, d) Toplam sağlık harcamasının GSYİH'ye (gayrisafi yurtiçi hasılaya) 

oranı, e) Kamusal sağlık harcamasının GSYİH'ye oranı, f) Kamusal sağlık 

harcamasının toplam kamu harcamasına (bütçeye) oranı olmaktadır. 

 

Bir ülkenin ekonomisinin güçlü olması, ekonomik büyümenin sağlanıp 

sürdürülebilir kılınması için sağlıklı bir topluma sahip olunması gereklidir. Sağlıklı 

bir toplumun varlığından söz edebilmek için ise toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak 

sağlık hizmetlerinin sunulması gerekmektedir
46

.  

 

Bu hizmetlerin sağlanması için yapılan tüm harcamalar sağlık harcamaları 

altında toplanmaktadır. Sadece sağlığın kaybolması durumunda sağlığı yeniden elde 

etmek için yapılan harcamalar değil aynı zamanda aşılama, cinsel hastalıklarla 

mücadele gibi sağlığı koruma amacını benimseyen tüm koruma harcamaları ile 

beslenme, sağlık yatırımları gibi geliştirme amaçlı harcamalar da "sağlık harcaması" 

olarak kabul edilmektedir.  

 

Sağlık ekonomistlerinin yapmış oldukları analizlerde karşılaştığı en önemli 

problemlerden biri hangi harcamaların sağlık harcaması olarak kabul edileceğidir. 

Tedavi edici ve koruyucu sağlık hizmetlerinin yanı sıra son zamanlarda hızla artan 

tıbbi bakım ve kozmetik amaçla yapılan harcamaların sağlık harcaması olarak kabul 
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edilip edilmeyeceği tartışma konusudur. Örneğin, saç ektirme, yağ aldırma gibi 

kozmetik amaçla yapılan harcamaların yanı sıra eğlendinlen aktiviteleri, hatta 

zayıflamak için uygulanan kürlerin sağlık harcamaları konusuna ne kadar dâhil 

olduğunu belirleyecek bir indeks oluşturmak zordur.Sağlık harcamalarının bilinmesi 

ülkelerin sağlık sektörüne tahsis ettikleri kaynakların bilinmesi açısından önem 

taşıdığı gibi, ülkelerarası karşılaştırmalar ve sektörler arası karşılaştırmalar 

yapabilme açısından da önemlidir. Sağlık harcamalarının yapılması sonucu ortaya 

çıkan çıktı olarak ifade edilen sağlık statülerinin belirlenmesi de ülkeler açısından 

gelişmiş veya gelişmiş olma ölçütü olarak ele alınmaktadır
47

. 

 

Bangladeş‟te 2003 yılından sonra uygulanan sağlık politikalarının harcama 

yapıları üzerine yansımaları açıkça görülebilmektedir. 2003 sonrası dönemde 

genişleyen sosyal güvenlik şemsiyesi ve artan hizmete erişim ve hizmet kalitesi 

kamunun sağlık harcamalarını arttırıcı etkilerde bulunmuştur. Bangladeş doğru sağlık 

politikalarının uygulayarak ve harcamalardaki artışı kısıtlı tutularak çeşitli 

iyileşmeler sağlayabilecek potansiyele sahiptir. Bangladeş‟te diğer gelişmekte olan 

ülkelere benzer şekilde düşük kişi başı sağlık harcaması değerlerine sahiptir. 

Bangladeş‟in harcamalarını önemli düzeyde arttırmadan doğru politikalar ile genel 

sağlık durumunu iyileştirebileceğini işaret etmektedir. 

 

Bangladeş'te sağlık hizmetlerinin sunumunda Sağlık Bakanlığı yanında 

bakanlıklar, üniversiteler, belediyeler ve fonlar da önemli role sahiptir. Bangladeş'te 

sağlık hizmetlerinin finansmanında ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri sunumunda 

önemli rol üstlenen üniversiteler katma bütçeli idareler olmaları itibarı ile hem katma 

bütçeden pay almakta hem de ürettikleri hizmetler karşılığında elde ettikleri gelirleri 

döner sermayelerinde değerlenmektedir. Üniversite hastanelerinin hizmet sunumu 

yanında en önemli özelliği uygulama ve araştırma merkezleri olarak tıp eğitimi de 

vermeleridir. Üniversite hastanelerinin yapılan genel bütçe ödenekleri ve üniversite 

döner sermayeleri olmak üzere iki ana finansman kaynağı bulunmaktadır. Genel 

bütçe ödenekleri yatırım amaçlı kullanıldıkları gibi cari harcamalar için de 
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kullanılabilmektedir. Devlet hastanelerinden farklı olarak döner sermaye gelirleri 

rasyonel fiyatlandırma politikalarıyla oldukça güçlendirilmiştir
48

.  

 

Bangladeş'in sağlık politikalarını yürütmekle görevli olan Sağlık Bakanlığı 

koruyucu sağlık hizmetleri yanında ikinci basamak sağlık hizmetlerini de sunan en 

önemli kuruluştur. Birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetleri ile sağlığın 

geliştirilmesi ve topluma dayalı sağlık hizmetlerini sunma zorunluluğu bulunan 

kuruluşlardır. Bangladeş‟te sağlığa ayrılan toplam finansmanın büyük kısmı kamu 

kaynaklarından, kalan kısmı ise özel kaynaklardan elde edilmekteydi. Sağlık Genel 

Müdürlüğü, üniversiteler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, Diğer 

Bakanlıklar ve kurumlar, yerel yönetimler, devlet teşebbüsleri, devlet memurları ve 

sosyal güvenlik kurumlarınca üstlenilen harcamaları içermekteydi. 

 

Bangladeş‟te Sağlık Sistemi finansmanı karma bir yapıya sahiptir. Bu karma 

yapı sistemin etkin işleyişini güçleştiren önemli etkenlerden biridir. Bu karmaşık 

yapı içinde sağlık için yapılan harcamalar temel olarak kamu sektörü ve özel sektör 

kaynakları tarafından karşılanmaktadır. Kamu sektörü sağlık harcamaları içinde 

merkezi devlet ve yerel yönetim ile sosyal güvenlik fonları tarafından yapılan 

harcamalar yer almaktadır. Özel sektör harcamaları çoğunlukla hane halklarının 

ceplerinden yaptıkları ödemeler, firmaların personel için yaptığı ödemeler, özel 

sağlık sigortaları ve hane halklarına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların 

harcamalarından oluşmaktadır
49

. 

Temelde vergi gelirleriyle finanse edilen Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma 

Bakanlığı, Üniversite Hastaneleri, diğer kamu kurumları ve aktif çalışan devlet 

memurlarının sağlık harcamaları için kullanılan genel bütçe ile sağlanmaktadır. 

Genel bütçe vergi gelirleri tarafından finanse edilen, kamunun vatandaşlarına 

sağladığı sağlık hizmetlerinin temel finansman kaynağıdır. Bangladeş‟teki sağlık 

politikalarını belirleyen en büyük sağlık hizmetleri sunucusu olan Sağlık 

Bakanlığının gerçekleştirdiği harcamaların çok büyük kısmı genel devlet bütçesinden 
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finanse edilmektedir. Genel bütçe, Sağlık Bakanlığı hastaneleri bütçelerinin az kısım 

karşılamakta ve aradaki fark döner sermaye yoluyla finanse edilmektedir. Özel sağlık 

kurumlarına ve Özel muayenehanelerinde hizmet veren hekimlere doğrudan yapılan 

cepten ödemeler, özel sağlık sigortası primleri ile sağlanmaktadır. Bangladeş‟te 

sağlık hizmetlerinin finansmanı merkezi idarenin genel bütçe gelirleri ile sağladığı 

finansman, zorunlu sigorta primleri ve kişilerin talep ettikleri hizmetlerin karşılığı 

olarak doğrudan cepten ödemelerden oluşmaktadır. Bu durum sağlık finansman 

sistemini karmaşık bir hale getirmektedir. 

Diğer taraftan, hizmetlerin alt yapısındaki yetersizlikler nedeniyle, kırsal 

bölgelerde yaşayanlar, kentlerde yaşayanlara kıyasla, sağlık hizmetlerini daha az 

kullanabilmektedir. Buna neden olan etmenlerin başında, kırsal birimlerdeki personel 

eksikliği gelmekte; bunu, ulaşım sorunları, finans sorunları ve toplumun sağlık 

hizmeti kullanma alışkanlığındaki yetersizlik gibi etmenler izlemektedir. 

Bangladeş‟te sağlık hizmetleri alanında çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Mevcut 

sistemin ana sorunları içerisinde; sağlık politikalarının geliştirilmesi, sağlık 

hizmetlerinin sunumu ve finansmanı, sağlık kurumlarında yönetim, insan gücü ve 

mevzuata yönelik sorunlar söz konusudur. Gelir dağılımındaki dengesizlik, sağlık 

hizmetlerinin sunumu ve finansmanındaki en önemli sorunlardan biridir
50

. 

 

2.3.2. Devlet Bütçesi 

 

Genel bütçe vergi gelirleri tarafından finanse edilen, kamunun vatandaşlarına 

sağladığı sağlık hizmetlerinin temel finansman kaynağıdır. Bangladeş‟teki sağlık 

politikalarını belirleyen en büyük sağlık hizmetleri sunucusu olan Sağlık 

Bakanlığının gerçekleştirdiği harcamaların çok büyük kısmı genel devlet bütçesinden 

finanse edilmektedir. Sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde sağlık hizmetlerinin 

özerkleşmesi başlığı altında, hastanelerin döner sermaye kanunlarında değişikliğe 

gidilmiş bu sayede hastanelerin döner sermayeleri sağlık hizmetlerinin 

finansmanında önemli bir kaynak olmuştur
51

.    
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2.3.3. Özel Sektör Sağlık Harcamaları 

 

Özel sektör harcamaları, özel hastane harcamaları, hekim harcamaları, diş 

hekimi harcamaları, özel ilaç harcamaları ve kamuya yapılan cepten ödemelerden 

oluşmaktadır Bangladeş'te toplam sağlık harcamalarının küçümsenmeyecek kadar 

önemli bir oranı özel sektör tarafından karşılanmaktadır. Özel sektör özellikle ayakta 

teşhis ve tedavi hizmetleri bakımında önemli bir paya sahiptir. Son yıllarda 

sigortalıların özel sektöre ait sağlık hizmet birimlerinden yararlandırılması 

uygulaması özel sağlık hizmetlerinin gelişmesini olumlu etkilemiştir. 

 

Yataklı tedavi kurumlarında verilen çeşitli hizmetler yıllar itibarıyla 

karşılaştırılıp incelendiğinde hem özel sektörde, hem de ülke genelinde sağlık 

hizmeti sunumunda bir artış gözlenmektedir. Ancak özel sektör hizmet sunumundaki 

artış, ülke genelindeki artıştan oldukça yüksektir. Bu aynı zamanda, özel sağlık 

kuruluşlarının, gün geçtikçe pastadan daha çok pay alması anlamına gelmektedir. 

Elde edilebilecek bir başka sonuç, ülke genelindeki sağlık hizmetlerindeki artışın 

yıllara göre dengeli dağılımına karşın, özel sektördeki genişlemede son birkaç yılın 

rolü daha belirgindir
52

. 

 

2.3.4. Özel Sigorta 

 

Sağlık hizmetlerinin finansmanında özel finansman önemli bir yer 

tutmaktadır. Bu alanda yapılan harcamalar özel sigorta ve cepten ödemeler şeklinde 

karşımıza çıkmaktadır. Bangladeş‟te özel sağlık sigortası uygulamasına 80‟larda izin 

verilmiştir. Özel sağlık sigorta şirketleri için cazip bir pazar olduğu halde mevcut 

durumda nüfusun az kısım özel sağlık sigortası kapsamındadır. Şu anda Devlet ait 

sağlık sigorta şirketleri pazarın yaklaşık % 70'ini oluşturur ve geri kalanı özel 

şirketler tarafından oluşturmak durumda. Ancak özel şirketler hızlı büyüyen ve sağlık 
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sigortası piyasasının yakın gelecekte daha büyük bir pay alma amaçlamaktadır. Özel 

şirketlerden „Pasifik Sigortası‟, „Ganasasthya Kendra Sağlık Bakım Sistemi‟ ve 

„Grameen Sağlığı Programı‟ bu konuda iyi çalışmaktadır. Özel sigorta şirketlerinin 

toplam sağlık harcamasındaki payı çok azdır. Bangladeş'in ekonomisi geliştikçe ve 

farklı sağlık ve sigorta ürünlerine olan talep arttıkça bu iki sektörün ilave finansman 

sağlama konusundaki destekleri daha da artabilir. Sağlık sektörünün sürekli 

büyümesi, sektörün kaynak ihtiyacını artırmakta, bu durum yeni finansman 

kaynaklarına başvurma gereğini ortaya çıkarmaktadır
53

. 

 

2.3.5. Cepten Ödemeler ve Katkı Payı 

 

İnsanların kendi gelirlerinden gerçekleştirdiği sağlık harcamaları cepten 

ödemeler olarak adlandırılmaktadır. Kişiler satın aldıkları sağlık hizmetlerinin 

tamamını ya da bir kısmını kendileri karşılamak durumunda kalabilmektedir. Cepten 

yapılan ödemeler, kurumlara yapılan doğrudan ödemeler özel hekim ve, gönüllü 

sağlık sigortalarına ödenen primler, ilaç ve hizmetlere yapılan katkı payları şeklinde 

olabilir. Sağlık hizmetlerine ilişkin özel harcamalar düzenli olarak kayıt altına 

alınamadığı için Bangladeş‟te cepten ödemelerin düzeyi ile ilgili güvenilir 

tahminlerde bulunmak zordur. Bunun dışında, Bangladeş'te sağlık harcamalarını 

yaklaşık % 64 kişilerin Cepten Ödemeleri, yüzde 33 kamu sektörü ve kalan ise sivil 

toplum kuruluşları hizmetleri sağlandığını söylenir
54

.  

 

2.4. SAĞLIK HARCAMALARI VE FĠNANSMANIYLA 

 ĠLGĠLĠ VERĠLER 

 

Devlet memurları, emekliler ve sağlık güvencesi altında olmayan tüm halka 

hizmet veren Sağlık Bakanlığı'nın harcamaları genel bütçe ödemeleri, döner sermaye 

gelirleri ve fon gelirlerinden karşılanmaktadır. Sağlık Bakanlığı harcamalarının temel 

kaynağını genel bütçe gelirleri oluşturmaktadır. Bangladeş‟te yeni sağlık politikaları 
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harcama kompozisyonunu değiştiren ve kısmen de toplam sağlık harcamalarını 

arttıran bir etki yapmıştır. 

 

Özellikle kamunun rolü sağlık harcamalarında iyice artmış ve özellikle tedavi 

alanının kalitesi ve önemi artmıştır. Ayrıca koruyucu ve temel sağlık hizmetlerinde 

önemli düzelmeler olmuştur. Bu harcama sonuçların anlamlı olması için ise bunların 

sağlık göstergelerine yansıması gerekmektedir. Genel olarak, union ve upazila 

tesisleri, birinci basamak sağlık merkezleri olarak, ilçe hastaneleri ikinci basamak 

tesisleri olarak ve ulusal kurumlar sevk tesisleri olarak hizmet etmektedir
55

.  

 

2.4.1. BangladeĢ Ulusal Sağlık Hesapları (BUSH), 1997–2007 
 

Bangladeş Ulusal Sağlık Hesapları 1997–2007, Sağlık ve Aile Refahı 

Bakanlığının Sağlık Ekonomisi Birimi (HEU) tarafından resmi olarak yayımlandı. 

Tablo 9‟da Bangladeş idari birimler tarafından tesislerinin dağılımını 

gösterilmektedir. 

 

Tablo 9:Sağlık ve Aile Refah Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Tesislerin Sayısı ve 

Türleri,1999–2000 
Eyalet Union 

Sağlık 

ve Aile 

Refah 

Merkezi 

Upazila 

Kompleks 

Ġlçe 

Hastaneler 

Ulusal 

seviyedeki 

Kurumlar 

 

Toplam 

Sağlık 

ve Aile 

Refah 

Bakanlığı 

Tesisler 

Nüfus 

(bin) 

Barisal 311 40 6 1 358 8,112 

Chittagong 573 81 11 5 670 23,999 

Dhaka 982 102 15 24 1,123 38,678 

Khulna 289 49 10 1 349 14,468 

Rajshahi 827 113 14 5 959 29,993 

Sylhet 196 32 3 1 232 7,899 

Ulusal 3,178 417 59 37 3,691 123,149 

Kaynak: Bangladesh Natıonal Health Accounts 1999–2001 kaynağındaki veriler kullanılarak 

hazırlanmıştır. 
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Tablo 10‟da nüfus(bin) başına düşen Bangladeş Sağlık Kurumları 

gösterilmektedir. Tüm MOHFW tesislerin durumu kaba bir tahmin olarak1999–2000 

yıllarında yaklaşık 33.000 kişidir. Khulna‟da en fazla union sağlık 

ve aile refah merkezi bulunmaktadır. Tümen karşılaştırmalar Khulna ve Dhaka için  

hane hizmet sayısına göre değerlendirilirse az servis sunulabilir ve Barisal‟da fazla 

servis sunulabilir. 

  

Tablo 10: Nüfus(Bin) BaĢına DüĢen BangladeĢ Sağlık Kurumları 
Eyalet 

 

Union Sağlık 

ve Aile 

Refah 

Merkezi 

Upazila 

Kompleks 

Ġlçe 

Hastaneler 

Ulusal 

Hastaneler 

Bütün Sağlık 

ve Aile Refah 

Bakanlığı Tesisler 

Barisal 26 203 1,352 8,112 23 

Chittagong 42 296 2,182 4,800 36 

Dhaka 39 379 2,579 1,612 34 

Khulna 50 295 1,447 14,468 41 

Rajshahi 36 265 2,142 5,999 31 

Sylhet 40 247 2,633 7,899 34 

Ulusal 

Toplam 

39 295 2,087 3,328 33 

Kaynak: Bangladesh Natıonal Health Accounts 1999–2001 kaynağındaki veriler kullanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

 

Tablo 11‟de Sağlık ve Aile Refah Bakanlığı sağlık kurumları, personel 

istihdam ve istihdam ile ilgili giderleri gösterilmektedir. Çalışanların ve tazminatın 

en büyük sayısı upazila ve aşağı seviye tesislerindedir ve bundan sonra sağlık 

yönetimdedir. Tıbbi üniversite ve hastaneler ve diğer tesisilerde azdır. 

 

Sağlık ve Aile Refah Bakanlığının politikasında ve yönetiminde oynadığı kilit 

rolü vurgulamak için, Sağlık ve Aile Refah Bakanlığı yönetiminin ayrıştırılmış 

Profil, Tablo 12‟de verilmiştir. Sağlık ve Aile Refah Bakanlığı yönetimi, 1999–2000 

yılında, yıllık 1.185 milyon Taka harcama ile yaklaşık 7262 personel istihdam etti. 
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Tablo 11:Sağlık Ve Aile Refah Bakanlığı Sağlayıcıları Ve Harcamaları 

Yapısı(Bin Taka) 
Sağlık 

Sağlayıcı 

 

Tesis Memur ĠĢçi ĠĢçi 

baĢına 

Memur 

Ücret ve 

Ödenek 

(bin 

Taka) 

ĠĢçi 

baĢına 

ücret ve 

ödenek 

Tesis 

baĢına 

ücret ve 

ödenek 

Tesis 

baĢına 

Memur 

Tesis 

baĢına 

iĢçi 

Toplam 

Harcama 

Sağlık 

Yönetim 

- 2,399 4,863 2 815,791 112 - -  2,518 

Tıbbi 

Üniversite ve 

hastane 

1 237 857 4 158,600 145 158,600 237 857 255 

Tıbbi kolej 

Hastaneler 

13 1,246 6,533 5 706,293 91 54,330 96 503 1,400 

Ġlçe 

Hastaneler 

59 1,279 5,739 4 542,199 77 9,190 22 97 1,181 

Ġhtisas 

Hastaneler 

29 822 4,252 5 386,986 76 13,344 28 147 1,023 

Upazila ve 

aĢağı seviye 

tesisler 

402 6,289 64,589 10 3,831,21

3 

54 9,530 16 161 12,527 

Diğer 

Tesisler 

115 260 1,243 5 88,599 59 770 2 11 500 

Sağlık 

Eğitimi 

AraĢtırma 

ve Eğitim 

Enstitüleri 

83 1,515 3,029 2 324,179 71 3,906 18 36 625 

Toplam - 14,047 91,105 6 6,853,86

0 

65 - - - 20,029 

Kaynak: Bangladesh Natıonal Health Accounts 1999–2001 kaynağındaki veriler kullanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

Uygulanan sağlık politikaları ise sağlık harcamalarını önemli düzeyde 

arttırmasa da özellikle kompozisyonunun değişmesine neden olmuştur. 90 yıllar 

döneminde sağlık harcamaların ekonomi içindeki payının büyümesi oldukça kısıtlı 

kalmıştır. Ancak bu dönemde değişen politika çerçevesi ve genişleyen sağlık 

sigortası ve hizmet kapsamı ile birlikte kamu harcamalarında artışlar yaşanmıştır. 

Aynı dönemde ise yine bu politika değişiklerinin sonucu olarak hane halkının cepten 

yaptığı harcamalar sigorta kapsamında sağlık hizmeti olanakları geliştiği için azalmış 

bu da toplam sağlık harcamasının daha yüksek düzeyde artmasına engel olmuştur.  

 

Ulusal Sağlık Harcamaları(USH), ülkenin muhasebe yıllarda tüm sağlık 

fonksiyonların harcamaları kapsar. Toplam Sağlık Harcamaları, Ulusal Sağlık 

Harcamalarıyla birlikte muhasebe dönemindeki sağlık hizmeti sağlayıcılarının 

sermaye oluşumları, eğitim ve araştırma harcamaları içerir. Sağlık Hesapları Sistemi  
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Toplam Sağlık Harcamaları(SHS TSH), Toplam Sağlık Harcamalarından sağlık 

eğitimi ve araştırma harcamaları çıkaran harcamalarıdır. 

 

Tablo 12: Sağlık ve Aile Refah Bakanlığı Yönetim Yapısı, 1999–2000 
Yönetim 

 

 

 

 

 

 

Memur ĠĢçi Toplam 

ÇalıĢanların 

Sayısı 

Toplam 

Harcama 

1999–2000 

(milyon 

Taka) 

Sağlık ve Aile 

Refah 

Bakanlığı 

toplam 
harcama 

yüzdesi 
(1999–2000) 

 

Sekreterliği 293 337 630 414 2 

Sağlık Müdürlüğü 965 636 1,601 216 1 

Aile Planlama Müdürlüğü 234 996 1,230 151 1 

Tümen Kurumları 27 159 186 19 0 

Sivil Cerrah Ofisler 670 1,881 2,551 253 1 

Ġlaç Ġdaresi 61 132 193 18 0 

HemĢirelik Müdürlüğü 132 582 714 96 0 

Ulusal Sağlık Kütüphanesi ve 

Belge Depolama Merkezi 

3 21 24 2 0 

UlaĢtırma ve Ekipman 

Depolama Merkezi 

5 63 68 9 0 

Elektro Tıbbi Cihazlar 

Bakım Merkezi 

9 56 65 7 0 

Toplam Ġdaresi 2399 4,863 7,262 1,185 5 

Kaynak: Bangladesh Natıonal Health Accounts 1999–2001 kaynağındaki veriler kullanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

Tablo 13‟te 1996–97 yılından 2001–02 yıla kadar Ulusal Sağlık 

Harcamaları(USH), Toplam Sağlık Harcamaları(TSH) ve Sağlık Hesapları Sistemi 

Toplam Sağlık Harcamaları(SHS TSH) gösterilmektedir.2001–2002 için Toplam 

Sağlık Harcamaları 88,3 milyar Taka üzerinde ve Ulusal Sağlık Harcamaları ve 

Sağlık Hesapları Sistemi Toplam Sağlık Harcamaları(SHS TSH)  rakamlar sırasıyla 

82,8 milyar Taka ve 85,3 milyar Taka tutarındadır. 
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Tablo 13:Toplam Sağlık Harcamaları(1996–1997 Yılından 2001–02 Yıla Kadar) 

Göstergeler 1996-97 1997-98 1998-99 1999-

2000 

2000-01 2001-02 

Toplam Sağlık 

Harcamaları(TSH) (milyon 

Taka) 
 

55,763 62,022 68,281 74,785 80,966 88,313 

Ulusal Sağlık 

Harcamaları(USH)(milyon 

Taka) 

50,750 57,043 63,337 69,877 75,158 82,881 

Sağlık Hesapları Sistemi 

Toplam Sağlık 

Harcamaları(SHS 

TSH)(milyon Taka) 

53,038 59,438 65,838 72,485 78,225 85,301 

Toplam Sağlık 

Harcamaları (milyon US$) 

1,358 1,369 1,420 1,487 1,499 1,549 

Ulusal Sağlık 

Harcamaları(milyon US$) 

1,236 1,259 1,318 1,389 1,392 1,454 

Sağlık Hesapları Sistemi 

Toplam Sağlık 

Harcamaları (milyon US$) 

1,291 1,312 1,370 1,441 1,449 1,497 

Gerçek büyüme 

oranı(TSH) 

- 5.6 5.2 7.5 6.6 5.7 

Gerçek büyüme 

oranı(USH) 

- 6.8 6.1 8.3 5.9 6.9 

Gerçek büyüme oranı(SSH 

TSH) 

- 6.4 5.8 8.1 6.2 5.7 

TSH’in yüzdesi olarak 

Sağlık ve Aile Refah 

Bakanlığı(SARB)harcaması 

27.6 28.3 27.2 25.7 24.0 24.3 

TSH’in yüzdesi olarak STK 

harcaması 

2.9 3 4.1 6.8 8.8 9.2 

TSH’in yüzdesi olarak Ev 

halkı harcaması 

64.1 65.1 65.7 64.6 64.4 63.8 

TSH’in yüzdesi olarak 

Kalkınma ortakları 

harcaması 

10.5 - - 12.2 12.9 13.3 

TSH’in yüzdesi olarak 

Gerekli Hizmetler Paketi 

harcaması 

- - - 19.7 19.1 19.9 

Kaynak: Bangladesh Natıonal Health Accounts 1999–2001 kaynağındaki veriler kullanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

Tablo 14 ve Grafik 4‟te, Gayri Safi Yurt İci Milli Hasıla(GSYİH)nın yüzdesi 

olarak 1996 yılından 2001 yıla kadar Ulusal Sağlık Harcamaları(USH), Toplam 

Sağlık Harcamaları(TSH) ve Sağlık Hesapları Sistemi Toplam Sağlık 

Harcamaları(SHS TSH) gösterilmektedir. Ulusal Sağlık Harcamaları ve Toplam 

Sağlık Harcamaları her ikisi de GSYİH‟in yüzdesi olarak mütevazı bir artış 

göstermiştir. Toplam Sağlık Harcamalarının GSYİH‟ teki payı 1996–1997 yılında % 

3,1‟dir ve bu 2001–02 yılında  % 3,2 oldu. 
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Tablo 14: GSYĠH’in Yüzdesi Olarak TSH, USH ve SHS TSH (1996–2001) 
Göstergeler 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000 2000-01 2001-02 

Toplam Sağlık 

Harcamaları(TSH) 

2.81 2.85 2.89 2.95 2.96 3.03 

Ulusal Sağlık 

Harcamaları(USH) 

3.09 3.11 3.12 3.15 3.19 3.23 

Sağlık Hesapları Sistemi 

Toplam Sağlık 

Harcamaları(SSH TSH) 

2.94 2.97 3.00 3.06 3.09 3.12 

Kaynak: Bangladesh Natıonal Health Accounts 1999–2001 kaynağındaki veriler kullanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

 

Grafik 4:GSYĠH’in yüzdesi olarak TSH, USH ve SHS TSH (1996–2001) 
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Kaynak: Tablo 14‟teki veriler kullanılarak çizilmiştir. 

 

Tablo15‟de 1996 yılında 2001 yıla kadar Sağlayıcılara göre Toplam Sağlık 

Harcamaları gösterilmektedir. Toplam Sağlık Harcamalarında Sivil Toplum 

Kuruluşların payı, 1996-1997‟de % 3 artış görünür ve son yıllarda % 6 üzerinde arttı. 
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Tablo 15: Sağlayıcılara Göre Toplam Sağlık Harcamaları,96-02(Milyon Taka) 
Sağlık Hizmetleri 

Sağlayıcıları 

1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000 2000-01 2001-02 

Sağlık ve Aile Refah 

Bakanlığı Sağlayıcıları 

15,410 17,580 18,570 18,811 18,642 20,511 

Diğer Hükümet Tesisleri 604 672 750 800 919 991 

Yerel Yönetim Tesisleri 181 175 172 161 170 164 

Kurum ve Otonom 

Organları Ġmkanları 

60 91 112 155 160 159 

Hükümet Kar Amacı 

Gütmeyen Kurumları 

- - - 39 44 42 

AraĢtırma ve Eğitim 

Kurumları 

1,946 1,539 1,365 625 1,007 1,197 

Kamu Sağlayıcıları 

Toplam Harcamaları 

18,201 20,057 20,969 20,591 20,942 23,064 

Kar AmacıGütmeyen 

Kurumlar ve Sivil 

Toplum Örgütü 

tesisler 

1,590 1,831 2,805 5,347 7,365 8,400 

Özel Eğitim ve AraĢtırma 

enstitü 

779 701 659 849 891 938 

Özel Klinikler / 

Hastaneler 

1,136 1,429 1,782 2,098 2,136 2,134 

Özel Doktorlar 2,005 2,206 2,405 2,578 2,739 2,913 

Özel Modern 

NitelenmemiĢ 

sağlayıcıları 

1,400 1,608 1,831 2,041 2,264 2,513 

Özel geleneksel 

sağlayıcıları 

102 280 459 620 594 916 

Özel Homeopatik 

Sağlayıcıları 

939 1,011 1,126 1,234 1,624 1,740 

TeĢhis /Görüntüleme 

Hizmeti sağlayıcıları 

3,122 3,273 3,423 3,574 3,660 3,751 

Ġlaç Perakende SatıĢ 25,234 28,205 31,233 34,000 36,687 39,625 

Cam Vizyon Ürünlerin 

Özel Perakende SatıĢı 

78 87 96 110 124 157 

Koltuk değnekleri 6 8 9 10 11 13 

DiĢ Hekimliği 61 78 88 99 111 125 

ĠĢitme yardımlar 1 1 1 1 1 2 

Özel GiriĢim 200 221 239 329 340 359 

Özel Sağlık Sigortası 

yönetim 

2 2 3 3 10 11 

Toplum Sağlık Sigortası 3 7 9 13 17 21 

Yabancı Sağlayıcıları 904 1,017 1,144 1,288 1,450 1,631 

Toplam özel Sağlayıcıları 35,972 40,134 44,507 48,847 52,659 56,849 

Toplam Sağlık 

Harcamaları 

55,763 62,022 68,281 74,785 80,966 88,313 

Kaynak: Bangladesh Natıonal Health Accounts 1999–2001 kaynağındaki veriler kullanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

Toplam Sağlık Harcamaların1996-97‟den 2001–02 ye dağıtım bakınca özel 

sağlayıcıları payı açısından, neredeyse dörtte üç (% 73)  arttığını görünür. 
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Sağlayıcıları payı açısından, İlaçlar ve tıbbi malzemeler neredeyse yarısını oluşturur 

ve Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığı ise payının dörtte birini oluşturandır. 

 

Tablo 16 ve Grafik 5‟te, 1996–2001 yıllarda Finansman Kaynaklarına göre 

Toplam Sağlık Harcamaları gösterilmektedir.En önemli sağlık finansman kaynakları 

Hane halkı, hükümet, sivil toplum örgütleri ve kalkınma ortaklarıdır. Sigorta toplam 

finansman kaynağının yüzde küçük bir payı oluşturuyor. 

 

   Toplam Sağlık Harcamaların yüzdesi olarak kalkınma ortaklarının katkıları 

1996–1997 yılından 2001–02 yıla kadar % 10,5 ten  % 13,3 e arttı. Hane halkı 

harcamaları, genellikle cepten ödeme bilinen sağlık harcamaların Toplam Sağlık 

Harcamaların yüzdesi olarak payında 1996–1997 yılından 2001–02 yıla kadar ılımlı 

bir düşüş vardı.1996–97 yılında % 64,1 iken 2000–01 yılında % 63,8 oldu. 1999–

2000 için büyük finansman kaynaklarına göre Toplam Sağlık Harcamaların yüzdesi 

olarak payı bakınca, Hane halkı, başlıca finansman kaynağı (% 64,6) olarak ve 

Sağlık ve Aile Refah Bakanlığının ise % 19,6 ve kalkınma ortaklarının payı % 12,2 

olarak görünür. 

 

Tablo 16: Finansman Kaynaklarına Göre Toplam Sağlık Harcamaları(TSH) 

1996–2001 (Milyon Taka) 
Finansman 

Kaynakları 

1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000 2000-01 2001-02 

Hükümet 13,450 13,998 14,550 15,818 16,590 18,597 

Kalkınma 

Ortakları 

5,842 7,295 8,391 9,158 10,453 11,745 

Sivil Toplum 

KuruluĢlar 

194      224 259 271 512 301 

Ev 

Halkı(Cepten) 

35,293 39,579 44,021 48,344 52,153 56,341 

Özel GiriĢimler 979 917 1,048 1,178 1,231 1,297 

Özel Sigorta 2 2 3 3 10 11 

Topluluk 

Sigortası 

3 7 9 13 17 21 

Toplam Sağlık 

Harcamaları 

55,763 62,022 68,281 74,785 80,966 88,313 

Kaynak: Bangladesh Natıonal Health Accounts 1999–2001 kaynağındaki veriler kullanılarak 

hazırlanmıştır. 
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Grafik 5: Finansman Kaynaklarına göre Toplam Sağlık Harcamaları(Yüzdelik 

dağıtım),1999-2000 
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Kaynak: Bangladesh Natıonal Health Accounts 1999–2001 kaynağındaki veriler kullanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

Tablo 17‟de Eyalete göre Sağlık ve Aile Refah Bakanlığı harcamalarının 

dağıtımı gösterilmektedir. Eyalete göre Sağlık ve Aile Refah Bakanlığı 

harcamalarının dağılımı bakınca toplam tahsisin Barisal ve Sylhet, % 10‟den az 

alırken neredeyse üçte biri Dhaka‟da harcandığını göstermektedir. 

 

Tablo 17: Eyalete Göre Sağlık ve Aile Refah Bakanlığı Harcamalarının 

Dağıtımı, 1999–2002 (Milyon Taka) 
Eyalet 1999-2000 2000-2001 2001-2002 

Dhaka 5,766 6,078 6,511 

Chittagong 3,530 3,254 3,516 

Rajshahi 3,952 4,020 4,253 

Khulna 1,986 2,088 2,173 

Barisal 1,209 1,294 1,599 

Sylhet 1,057 1,251 1,509 

Toplam 17,500 17,985 19,561 

Kaynak: Bangladesh Natıonal Health Accounts 1999–2001 kaynağındaki veriler kullanılarak 

hazırlanmıştır. 

Not: Yönetim ve Transfer Harcamaları dağıtılmış değildir. Sağlık Eğitimi Araştırma ve Eğitim 

Enstitüleri ilgili harcamalar dahildir. 

 

Tablo 18‟te Sağlık ve Aile Refah Bakanlığı Kişi Başına Tümen Dağıtım 

Harcamaları gösterilmektedir. Kişi başına düşen tümen Dağıtım bakınca tahsis makul 

olduğunu göstermektedir. Bu 2001-02 yılında Rajshahi için 142 Taka ve Barisal için 
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Taka 197 arasında değişmektedir. 

 

Tablo 18: Sağlık ve Aile Refah Bakanlığı KiĢi BaĢına Tümen Dağıtım 

Harcamaları, 1999–2002 (Milyon Taka) 
Eyalet 1999-2000 2000-2001 2001-2002 

Dhaka 170 157 168 

Chittagong 161 136 147 

Rajshahi 144 134 142 

Khulna 150 144 150 

Barisal 156 160 197 

Sylhet 148 158 191 

Toplam 157 146 159 

Kaynak: Bangladesh Natıonal Health Accounts 1999–2001 kaynağındaki veriler kullanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

 

Tablo 19‟da Diğer Bakanlıkların Sağlık Harcamaları gösterilmektedir. Sağlık 

harcamaları açısından Sağlık ve Aile Refah Bakanlığı dışında en büyük bakanlık 

olarak Milli Savunma Bakanlığı harcıyor ve 2001–02 yılında 752 milyon Taka 

harcadı. 

 

Tablo 19: Diğer Bakanlıkların Sağlık Harcamaları (Milyon Taka) 

Bakanlığın Adı 1999-2000 2000-2001 2001-2002 

ÇalıĢma Bakanlıkları 3 3 3 

Sosyal Refah Bakanlığı 38 16 34 

Yerel Ġdare Kırsal Kalkınma 
Bakanlığı 

2 2 2 

ĠçiĢleri Bakanlığı 195 197 200 

Milli Savunma Bakanlığı 562 701 752 

Toplam Bakanlıklar 800 919 991 

Kaynak: Bangladesh Natıonal Health Accounts 1999–2001 kaynağındaki veriler kullanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

Tablo 20‟de Otonom Kuruluşların Toplam Sağlık Harcamaları 

gösterilmektedir. Sağlık harcamaları açısından 2001–02 yılında Bangladeş 

Demiryolu yaklaşık 85 milyon Taka harcarken Atom Enerjisi Komisyonun 

harcaması ise 63 milyon Taka‟dır. 
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Tablo 20: Otonom KuruluĢların Toplam Sağlık Harcamaları (Milyon Taka) 
Otonom KuruluĢlar 1999-2000 2000-2001 2001-2002 

BangladeĢ Demiryolu 81 65 85 

Biman BangladeĢ 

Havayolları 

11 11 11 

Atom Enerjisi 

Komisyonu 

63 64 63 

Toplam Otonom 

KuruluĢlar 

155 160 159 

Kaynak: Bangladesh Natıonal Health Accounts 1999–2001 kaynağındaki veriler kullanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

Tablo 21‟de Şehir ve Büyükşehir Belediyeler Sağlık Harcamaları 

gösterilmektedir. Büyük Şehir Belediyeler ve Şehir Belediyelerin sağlıkla ilgili 

faaliyetleri var ve çoğu bağışıklama ve diğer halk Sağlığı faaliyetleridir. En büyük iki 

büyük şehir belediyeler, Dhaka ve Chittagong kentsel alanlarda sağlık tesisi işletir. 

Dört büyük şehir belediyelerinin diğer kentsel belediyelerin kombine bütçeden 

anlamlı olarak daha yüksek bir sağlık bütçesi var. 

 

Tablo 21: ġehir Ve BüyükĢehir Belediyeler Sağlık Harcamaları, 1999–2002 

(Milyon Taka) 

Belediyeler 1999-2000 2000-2001 2001-2002 

Barisal ve Sylhet dahil 

Toplam Belediyeler 

11.2 11.6 10.7 

Dört BüyükĢehir 

Belediyeler (Barisal ve 

Sylhet hariç 

149.6 158.1 153.3 

Toplam (bütün ülke 

için) 

160.8 169.7 164.0 

Kaynak: Bangladesh Natıonal Health Accounts 1999–2001 kaynağındaki veriler kullanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

Tablo 22 ve Grafik 6‟da,Eyalete göre tanısal tesislerinin dağıtımı 

gösterilmektedir. Bangladeş‟te yaklaşık 1.097 tanı tesislerinin vardır. Toplam 156 

tanı tesislerinin ve görüntüleme imkanlarının röportajı yapıldı. Ankete katılan 

birimlerin ulusal hesap ve tümen dağıtımı yapıldı. Bir tümen karşılaştırma 

göstermektedir ki, en yüksek konsantrasyon Dhaka(% 50) alırken, Dhaka‟ı 

Chittagong (% 13) ve Rajshahi (% 16) izledi. 

 

 

 

 

 



 135 

Tablo 22: Eyalete Göre Tanısal Tesislerinin Dağıtımı 
Eyalet Numune Ulusal 

Sayım Yüzdelik Sayım Yüzdelik 

Dhaka 47 30 551 50 

Chittagong 16 10 145 13 

Khulna 50 32 171 16 

Rajshahi 20 13 137 12 

Barisal 10 7 42 4 

Sylhet 13 8 51 5 

BangladeĢ 156 100 1,097 100 

Kaynak: Bangladesh Natıonal Health Accounts 1999–2001 kaynağındaki veriler kullanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

Grafik 6: Eyalete Göre Tanısal Tesislerinin Yüzdelik Dağıtımı 
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Kaynak: Tablo 22‟deki veriler kullanılarak çizilmiştir. 

 

Tablo 23: Eyalete Göre Tanısal Tesisleri Kayıt Durumunun Dağıtımı 
Eyalet Numune Ulusal 

Kayıtlı Kayıtsız Kayıtlı Kayıtsız 

Sayım Yüzdelik Sayım Yüzdelik Sayım Yüzdelik Sayım Yüzdelik 

Dhaka 32 30 15 31 251 30 79 31 

Chittagong 13 12 3 6 102 12 16 6 

Khulna 34 32 16 33 266 32 85 33 

Rajshahi 15 14 5 10 118 14 26 10 

Barisal 4 4 6 12 31 4 32 12 

Sylhet 9 8 4 8 70 8 21 8 

BangladeĢ 107 100 49 100 838 100 259 100 

Nüfusun 

Yüzdeliği 

69 31 76 24 

Kaynak: Bangladesh Natıonal Health Accounts 1999–2001 kaynağındaki veriler kullanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

Tablo 23‟te Eyalete göre tanısal tesisleri kayıt durumunun dağıtımı 

gösterilmektedir. İncelenen 156 tanı tesislerinin,% 69 Sağlık ve Aile Refah 

Bakanlığının ilgili bölümünden tescil almış. Özel klinikler ve hastanelerin kaydı 

durumu % 76 civarındadır. 
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Tablo 24‟te Eyalete göre tanısal tesislerinin geliri gösterilmektedir. 1999–

2000 yılında tanı tesisleri için yıllık gelir 3574 milyon Taka‟dır. Özel klinikler ve 

hastaneler tarafından üretilen benzer gelirler o yıl içinde 2098 milyon Taka‟dır. Bu 

tanı tesislerinin geliri, özel klinikler ve hastanelerin yaklaşık % 59 anlamına 

gösterilmektedir. 

 

Tablo 24: Eyalete Göre Tanısal Tesislerinin Geliri (Milyon Taka) 

Eyalet 1999-2000 2000-2001 2001-2002 

Gelir  Yüzdelik Gelir  Yüzdelik Gelir  Yüzdelik 

Dhaka 1,746 49 1,957 49 2,251 50 

Chittagong 563 16 642 16 723 16 

Khulna 307 9 387 10 431 9 

Rajshahi 641 18 677 17 714 16 

Barisal 85 2 105 311 5 3 

Sylhet 232 6 261 626 6 6 

BangladeĢ 3,574 100 4,029 100 4500 100 

Kaynak: Bangladesh Natıonal Health Accounts 1999–2001 kaynağındaki veriler kullanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

Tablo 25‟te Tanısal tesisleri tarafından sağlanan hizmetlerin yüzdelik 

dağılımı gösterilmektedir. Tabloya göre, Hemen hemen tüm tanı birimleri patolojik 

(% 96) ve radyolojik (% 84) servisleri sağlar. 

 

Tablo 25: Tanısal Tesisleri Tarafından Sağlanan Hizmetlerin Yüzdelik Dağılımı 
Hizmetler 1999–2000 2000-2001 2001-2002 

Evet(%) Hayır(%) Evet(%) Hayır(%) Evet(%) Hayır(%) 

Patolojik 83 17 92 8 96 4 

Radyoloji 72 28 81 19 84 16 

Yankı / 

EKG(ECG) 

54 46 63 37 66 34 

Endoskopi 10 90 12 88 12 88 

Ultra 

sonografi / 

Ultra ses 

45 55 49 51 51 49 

Kaynak: Bangladesh Natıonal Health Accounts 1999–2001 kaynağındaki veriler kullanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

Tablo 26‟da Primler, talepler ve sigorta harcamaları kullanımı 

gösterilmektedir. Veriler üç büyük kar amacı gütmeyen özel sağlık sigorta 

şirketlerinden toplanmıştır. İlgili belge inceledikten sonra tahmin edilebilir ki, bu üç 

şirket, özel sağlık sigortası sağlayıcıların toplam gelirlerinin neredeyse % 100 üretir. 
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Tablo 26: Primler, Talepler ve Sigorta Harcamaları Kullanımı 
Öğeler 1999-2000 2000-2001 2001-2002 

Toplanan toplam primler(milyon Taka) 8.97 16.09 19.42 

Toplam tazminat ödenme(milyon Taka) 5.66 5.87 8.68 

Net idari maliyetler ve karlar(milyon 
Taka) 

3.31 10.22 10.74 

Sigorta Harcama kullanımı (%) 

Devlet Hastaneleri 0 0 0 

Özel Hastaneleri 100 100 100 

Kullanım Sigorta Harcama Tahmini(milyon Taka-nominal) 

Devlet Hastaneleri 0 0 0 

Özel Hastaneleri 5.66 5.87 8.68 

Kaynak: Bangladesh Natıonal Health Accounts 1999–2001 kaynağındaki veriler kullanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

 

Tablo 27‟de Sağlık sigortası primi ve Sivil Toplum Kuruluşlarının(STK) 

finansmanı gösterilmektedir. 2001-02 yılında toplanan yıllık prim 21 milyon Taka 

hesaplandı ve bu  özel sağlık sigorta şirketleri tarafından toplanan miktardan fazladır. 

Bu miktarın yaklaşık % 8‟i, bu yılda kullanıcı ücretleri ve diğer ev ödemelerinden 

gelen STK gelir tarafından oluşturuldu. Sağlık sigortası primleri, 2001–02 yılında 

Sivil Toplum Kuruluşları toplam gelirleri / fonların önemsiz bir katkı(% 0,3) olarak 

görünür. 

 

Tablo 27: Sağlık Sigortası Primi Ve Sivil Toplum KuruluĢlarının(STK) 

Finansmanı (Milyon Taka) 
Öğeler 2001-2002 

Sağlık Sigortası Primi 21 

Tüm kaynaklardan elde edilen toplam STK fonları 8,084 

Toplam STK fonların yüzdesi olarak sağlık sigortası 

primi(%) 

0.3 

Kullanıcı ücretleri ve diğer ev ödemelerinden gelen STK gelir 275 

Kullanıcı ücretleri ve diğer ev ödemelerinden gelen STK 

gelirin yüzdesi olarak Sağlık sigortası primi  

7.6 

Kaynak: Bangladesh Natıonal Health Accounts 1999–2001 kaynağındaki veriler kullanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

 

Tablo 28 ve Grafik 7‟de,Eyalete göre Hane halkı sağlık harcamaları 

gösterilmektedir. Hesaplar, Dhaka (% 30) ve Rajshahi(% 24) için fazla payı ve 

Sylhet için yetersiz (% 3) payı gösterilmektedir. Kişi başına düşen sağlık harcamaları 

bakınca, Khulna en yüksek kişi başına düşen sağlık harcamalarına (505 Taka ) sahip 
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olduğunu ve bundan sonra Barisal (457 Taka) ve Rajshahi (404 Taka) olduğunu 

gözükür. Sylhet ise,en düşük kişi başına düşen sağlık harcamalarına (263 Taka) 

sahiptır. 

 

Tablo 28: Eyalete Göre Hane Halkı Sağlık Harcamaları, 1999–2000 

Eyalet Harcamaları 

(Milyon Taka) 

Yüzdelik KiĢi BaĢına(Taka) 

Dhaka 14,410 29.8 377 

Chittagong 9,973 20.6 389 

Khulna 6,755 14.0 505 

Rajshahi 11,719 24.2 404 

Barisal 11,719 8.7 404 

Sylhet 1,292 2.7 263 

Ulusal 48,347 100 398 

Kaynak: Bangladesh Natıonal Health Accounts 1999–2001 kaynağındaki veriler kullanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

Grafik 7: Eyalete göre Hane Halkı Sağlık Harcamaları(yüzdelik), 1999–2000 
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Kaynak: Tablo 28‟teki veriler kullanılarak çizilmiştir. 

 

 

Tablo 29‟da Sağlayıcılara göre Ulusal Sağlık Harcamaları gösterilmektedir. 

İlaç satışın payı Ulusal Sağlık Harcamalarının % 48,7, Hükümet Tesislerinin % 24,6 

ve Sivil Toplum Kuruluşlarının ise % 6,7 olduğunu görünür. Homeopatik 

sağlayıcıların payı % 1,8 iken, geleneksel sağlayıcıların payı % 0,9 oluşturmaktadır. 

Çeşitli özel tesislerinin payı birlikte % 15,5 iken, yabancı tesislerinin payı% 1,8‟dir. 
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Tablo 29: Sağlayıcılara Göre Ulusal Sağlık Harcamaları,1999–2000 

Sağlayıcılar Sağlık Harcamaları Yüzdelik 

Geleneksel sağlayıcıları 620 0.9 

Homeopatik sağlayıcıları 1,234 1.8 

Ġlaç satıĢ 34,000 48.7 

Modern Niteliksiz sağlayıcıları 2,041 2.9 

Nitelikli sağlık hizmeti 

sağlayıcıları 

2,578 3.7 

Hükümet Tesisleri 17,217 24.6 

Özel klinik / hastaneler 2,098 3.0 

STK Tesisleri 4,674 6.7 

TeĢhis / Görüntüleme 3,574 5.1 

Yabancı Tesisleri 1,289 1.8 

DiĢ kliniği 99 0.1 

Diğer tıbbi ürünler satıĢ 121 0.2 

Sağlık sigortası yönetimi 3 0.0 

Özel iĢletmeler 329 0.5 

Toplam 69,877 100 

Kaynak: Bangladesh Natıonal Health Accounts 1999–2001 kaynağındaki veriler kullanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

Tablo 30‟da Cinsiyet ve yaş grubuna göre Ulusal Sağlık Harcamaları 

gösterilmektedir. Geniş yaş gruplarına göre ayrıldığı zaman, iki cinsiyet grupların 

kullanımında önemli farklılıklar görünür. Üreme yaş grubuna göre, kadın kullanımı 

erkeğe göre çok daha yüksek-kadınlarda oranı % 46 iken erkeklerde % 31‟dir. 0–4 

yaş grubundaki kadın çocukların Kullanımı % 10 iken, aynı yaş grubu erkek 

çocukların Kullanımı % 14‟tür. 65 yaş üzerindeki yaşlı grup için karşılaştırıldığında, 

erkekler tarafından kullanımının(% 19) önemli ölçüde kadınlardan (sadece% 8)  daha 

yüksek görünür.   

 

Tablo 30: Cinsiyet ve YaĢ Grubuna Göre Ulusal Sağlık Harcamaları, 1999–2000 

(Milyon Taka) 
YaĢ 

Grubu 

Erkek Kadın Toplam 

Harcamaları Yüzdelik Harcamaları Yüzdelik Harcamaları Yüzdelik 

1 yaĢın 

altında 

1,396 4 797 2 2,193 3 

1-4 3,668 10 2,601 8 6,269 9 

5-14 4,859 14 4,715 14 9,574 14 

15-44 10,823 31 15,904 46 26,727 38 

45-64 7,890 22 7,793 22 15,683 22 

65-74 4,103 12 2,079 6 6,182 9 

75-84 1,662 5 352 1 2,014 3 

85+ 742 2 493 1 1,235 2 

Toplam 35,143 100 34,734 100 69,877 100 

Kaynak: Bangladesh Natıonal Health Accounts 1999–2001 kaynağındaki veriler kullanılarak 

hazırlanmıştır. 
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Tablo 31 ve Grafik 8‟de, Eyalete göre Ulusal Sağlık Harcamalarının dağıtımı 

gösterilmektedir. Eyalete göre dağıtım Sylhet dışında nüfus dağılımı ile uyumlu. 

Sylhet‟teki nüfusun payı % 7 karşılaştırıldığında dağıtım payı sadece % 4‟tür. Kişi 

başına dağılımı da genel bir yol izler. Sylhet için kişi başına düşen Ulusal Sağlık 

Harcamalarının eyaletlerin arasında en düşük seviyede ve Barisal ise yüksek 

seviyededir. 

 

Tablo 31: Eyalete Göre Ulusal Sağlık Harcamalarının Dağıtımı, 1999–2000 
Eyalet Harcamaları 

(Milyon Taka) 

Yüzdelik KiĢi BaĢına(Taka) 

Dhaka 21,298 30.5 566 

Chittagong 14,958 21.4 599 

Khulna 8,567 12.3 640 

Rajshahi 15,584 22.3 552 

Barisal 6,449 9.2 711 

Sylhet 3,021 4.3 372 

Ulusal 69,877 100 575 

Kaynak: Bangladesh Natıonal Health Accounts 1999–2001 kaynağındaki veriler kullanılarak    

hazırlanmıştır. 

 

Grafik 8: Eyalete Göre Ulusal Sağlık Harcamalarının Dağıtımı(%), 1999–2000 
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Kaynak: Tablo 31‟deki veriler kullanılarak çizilmiştir. 

 

Tablo 32‟de Cinsiyet ve sağlayıcılara göre Ulusal Sağlık Harcamaları 

gösterilmektedir. Kadının erkeğe göre(%5,1 )STK tesislerinin erişimi daha yüksek 

(% 8,3). Cinsiyete göre toplam Ulusal Sağlık Harcamaları hemen hemen eşit 

olmasına rağmen, STK sağlanan hizmetleri erkek hastalar nispeten daha düşük 

seviyede kullanılır. 
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Tablo 32: Cinsiyet ve Sağlayıcılara Göre Ulusal Sağlık Harcamaları, 1999–2000 

(Milyon Taka) 
Sağlayıcılar Erkek Kadın 

Sağlık 

Harcamaları 

Yüzdelik Sağlık 

Harcamaları 

Yüzdelik 

Geleneksel 

sağlayıcıları 

387 1.1 233 0.7 

Homeopatik 

sağlayıcıları 

641 1.8 593 1.7 

Ġlaç satıĢ 16,785 47.8 17,215 49.6 

Modern Niteliksiz 

sağlayıcıları 

1,074 3.1 967 2.8 

Nitelikli sağlık 

hizmeti  

sağlayıcıları 

1,268 3.6 1,310 3.8 

Hükümet Tesisleri 8,814 25.1 8,404 24.2 

Özel klinik / 

hastaneler 

1,030 2.9 1,068 3.1 

STK Tesisleri 1,808 5.1 2,866 8.3 

TeĢhis / 

Görüntüleme 

1,827 5.2 1,747 5.0 

Yabancı Tesisleri 1,233 3.5 560 2 

DiĢ kliniği 49 0.1 490 1 

Diğer tıbbi 

ürünler satıĢ 

60 0.2 610 2 

Sağlık sigortası  1 0.0 20 0 

Özel iĢletmeler 164 0.5 165 0.5 

Toplam 35,141 100 34,736 100 

Kaynak: Bangladesh Natıonal Health Accounts 1999–2001 kaynağındaki veriler kullanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

Tablo 33: YaĢ Grubu ve Sağlayıcılara Göre Ulusal Sağlık Harcamaları, 1999–

2000 (Milyon Taka) 
YaĢ 

Grubu 

Kamu Özel STK Toplam 

Sağlık 

Harcaması 

Yüzdelik Sağlık 

Harcaması 

Yüzdelik Sağlık 

Harcaması 

Yüzdelik Sağlık 

Harcaması 

Yüzdelik 

1 yaĢın 

altında 

881 5 1,310 3 57 1.2 2,248 3 

1-4 2,438 14 3,826 8 392 8.3 6,656 10 

5-14 2,192 13 6,189 13 1,189 25.4 9,570 14 

15-44 6,213 36 18,714 39 1,804 38.5 26,730 38 

45-64 3,866 22 10,908 22 911 19.4 15,685 22 

65-74 1,003 6 4,618 10 226 4.8 5,847 9 

75-84 265 2 1,568 3 73 1.5 1,906 3 

85+ 359 2 853 2 23 0.9 1,236 2 

Toplam 17,217 100 47,986 100 4,674 100 69,877 100 

Kaynak: Bangladesh Natıonal Health Accounts 1999–2001 kaynağındaki veriler kullanılarak 

hazırlanmıştır. 
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Tablo 33‟te Yaş grubu ve sağlayıcılara göre Ulusal Sağlık Harcamaları 

gösterilmektedir. Sağlayıcı ve daha geniş yaş gruplarına göre Ulusal Sağlık 

Harcamalarının dağılımı üç sınır kategoriler arasında (Kamu, Özel Sektör ve STK) 

adil göstermektedir. Beş yaştan küçük çocuklar istisnadır. Küçük çocukların özel 

tesislere göre kamu ve sivil toplum kuruluşlarının tesislerine daha kolay erişimi var. 

 

Tablo 34‟te Toplam sağlık harcamaları(cari ve sabit 2007 fiyatları) ve yıllık 

büyüme oranları, 1997-2007 gösterilmektedir. 

 

Tablo 34: Toplam Sağlık Harcamaları(Cari Ve Sabit 2007 Fiyatları) ve Yıllık 

Büyüme Oranları, 1997-2007 

Malı Yıl Miktar (Taka Milyon) Büyüme oranı önceki yıla göre (%) 

Cari Sabit Cari Sabit 

1996-97 48,699 74,392   

1997-98 53,602 78,966 10.1 6.1 

1997-99 59,433 84,554 10.9 7.1 

1999-00 65,497 91,796 10.2 8.6 

2000-01 74,193 103,256 13.3 12.5 

2001-02 82,978 111,652 11.8 8.1 

2002-03 89,709 115,867 8.1 3.8 

2003-04 102,229 126,624 14.0 9.3 

2004-05 117,085 136,075 14.5 7.5 

2005-06 138,955 152,588 18.7 12.1 

2006-07 160,899 160,899 15.8 5.4 

Kaynak: Bangladesh Natıonal Health Accounts 1999–2001 kaynağındaki veriler kullanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

Tablo 34, 1997‟den 2007 yıllara kadar toplam sağlık harcamaları ve toplam 

sağlık harcamalarının yıllık büyüme oranlarını gösteriyor.Bangladeş GSYİH'nın 

yüzdesi olarak 1997 yılından 2007 yıla kadar her yılın toplam sağlık harcamaları 

gösterilmektedir. Rakama göre, toplam sağlık harcamalarının 2003-04 yıldan 2006-

07 yıla kadar her yıl sadece %0,1 önemsiz bir oranda artışı görünmektedir. Grafik 

9‟da GSYİH‟in yüzdesi olarak her yılın toplam sağlık harcamaları oranı (1997-2007) 

gösterilmiştir. 
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Grafik 9:GSYĠH’in Yüzdesi Olarak Her Yılın Toplam Sağlık Harcamaları 

Oranı (1997-2007) 
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Kaynak: Bangladesh Natıonal Health Accounts 1999–2001 kaynağındaki veriler kullanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

Tablo 35‟te 1997‟den 2007 yıllara kadar toplam sağlık harcamaları ve 

Bangladeş GSYİH gösterilmektedir.1996 yılından 2007 yılına kadar akım toplam 

sağlık harcamaları ve Gayri safi yurt içi hasıla ikisinde sürekli artmaktadır. 

 

Tablo 35:1997’den 2007 Yıllara Kadar Toplam Sağlık Harcamaları ve 

BangladeĢ GSYĠH 
Malı Yıl Toplam Sağlık Harcamaları GSYĠH 

 

 
Akım 

Taka 

Sabit 

Taka* 

Akım US$ Reel 

büyüme 

(%) 

Akım 

Taka 

Sabit 

Taka* 

Akım US$ 

1996-97 393 600 $9.2 - 14,571 22,258 $341 

1997-98 426 627 $9.4 4.5 15,901 23,425 $350 

1997-99 466 662 $9.7 5.6 17,209 24,483 $358 

1999-00 506 709 $10.1 7.1 18,313 25,666 $364 

2000-01 571 794 $10.6 12.0 19,499 27,137 $361 

2001-02 624 840 $10.9 5.8 20,557 27,661 $358 

2002-03 665 860 $11.5 2.3 22,298 28,800 $385 

2003-04 742 920 $12.6 7.0 24,181 29,951 $410 

2004-05 845 982 $13.8 6.8 26,747 31,085 $436 

2005-06 988 1,085 $14.7 10.5 29,568 32,469 $441 

2006-07 1,118 1,118 $16.2 3.0 32,831 32,831 $476 

* Sağlık harcamaları ve GSYİH sabit fiyat açısından 2007 yılı fiyatlarıyla ifade edildi 

Kaynak: Bangladesh Natıonal Health Accounts 1999–2001 kaynağındaki veriler kullanılarak 

hazırlanmıştır. 
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Grafik 10‟da, 1997‟den 2007 yıllara kadar kişi başına düşen GSYİH ve kişi 

başına düşen toplam sağlık harcamaları arasındaki farkı gösterilmektedir. Rakam 

açıkça, aralığın 2002-03'ten 2006-07'e yılların üzerinde genişletildiğini 

gösterilmektedir. 

 

Grafik 10:KiĢi BaĢına DüĢen GSYĠH ve KiĢi BaĢına Toplam Sağlık Harcaması 

Arasındaki Farklık (1997 Yılından 2007 Yıla Kadar) 
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Kaynak: Tablo 35‟teki veriler kullanılarak çizilmiştir. 

 

Grafik 11‟de, 1997'den 2007 yılına kadar Bangladeş‟in kişi başına düşen 

satın alma gücü paritesi (PPP) ye göre ayarlamış toplam sağlık harcamalarını 

gösterilmektedir. Kişi başına düşen harcamaları yıllar içinde yavaş yavaş artmıştır. 

 

Grafik 11:KiĢi BaĢına DüĢen Satın Alma Gücü Paritesine AyarlanmıĢ Toplam 

Sağlık Harcaması Nominal,1997 – 2007($) 
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Kaynak: Bangladesh Natıonal Health Accounts 1999–2001 kaynağındaki veriler kullanılarak 

hazırlanmıştır. 
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Tablo 36‟da 1997'den 2007 yılına kadar farklı kaynaklardan Toplam Sağlık 

Harcamaları(TSH) katkısını göstermektedir. Bangladeş'teki toplam sağlık harcaması 

çok büyük oranda örgütlü kurumlarca finanse edilmektedir. Toplam sağlık 

harcamasının üçte ikisi olmaya devam eden Evhalkı (Cepten yapılan ödemeler) 

katkısı, 1996-1997 yılında% 57 ve 2006-07 yılında% 64‟sini oluşturmaktadır.  

2006-07 yılında Bangladeş'teki toplam sağlık harcamasının %26'si "kamu" 

tarafından, geri kalanı özel sektör ve Kalkınma ortakları tarafından finanse 

edilmektedir. Bunlar arasında özel sigorta kurumları ve STK‟lar sağlık 

finansmanında küçük de olsa rol oynamışlardır. 

 

Tablo 36: 1997'den 2007 Yılına Kadar Farklı Kaynaklardan Toplam Sağlık 

Harcamaları(TSH) Katkısı 
Malı Yıl Kamu sektörü Evhalkı Özel Sigorta STK Kalkınma ortakları Toplam 

 TSH 

 

Milyon 

Taka  

TSH‟

in % 

'si 

 

Milyon 

Taka  

TSH‟

in % 

'si 

 

Milyo

n 

TSH‟

in % 

'si 

 

Milyo

n 

Taka  

TSH‟

in % 

'si 

 

Milyo

n 

Taka  

TSH‟

in % 

'si 

 

Milyon TSH‟in 

% 'si 

 

Milyon  

Taka  

Taka  Taka  

1996-97 17,682 36% 27,573 57% 562 1% 35 0% 548 1% 2,300 5% 48,699  

1997-98 18,341 34% 31,055 58% 605 1% 41 0% 685 1% 2,875 5% 53,602  

1997-99 19,292 32% 35,071 59% 487 1% 47 0% 849 1% 3,688 6% 59,433  

1999-00 20,217 31% 38,719 59% 910 1% 54 0% 1,019 2% 4,578 7% 65,497  

2000-01 23,128 31% 43,456 59% 594 1% 97 0% 1,260 2% 5,659 8% 74,193  

2001-02 25,223 30% 48,944 59% 657 1% 117 0% 1,265 2% 6,772 8% 82,978  

2002-03 24,810 28% 54,461 61% 871 1% 142 0% 1,422 2% 8,004 9% 89,709  

2003-04 29,316 29% 61,078 60% 854 1% 167 0% 1,579 2% 9,235 9% 102,229  

2004-05 29,918 26% 74,506 64% 937 1% 224 0% 1,765 2% 9,734 8% 117,085  

2005-06 38,696 28% 86,419 62% 1,100 1% 256 0% 1,954 1% 10,530 8% 138,955  

2006-07 41,318 26% 103,459  64% 1,325 1% 314 0% 2,092 1% 12,391 8% 160,899  

Kaynak: Bangladesh Natıonal Health Accounts 1999–2001 kaynağındaki veriler kullanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

 

Grafik 12‟de,Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığının(SARB), sağlık için kamu 

sektörü harcamalarının en büyük katkıyı olduğunu göstermektedir. 2006-07 mali 

yılında Yerel Hükümet, Kırsal gelişme ve Kooperatiflerin Bakanlığı(YKKB)(1.0%) 

ve İçişleri Bakanlığı(İB) (0.6%) ile izlenen 97.1%'e katkıda bulundu, Bangladeş 

Hükümeti Bakanlıklarının kalanı birlikte 1.3%'e katkıda bulundu. 
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Grafik 12:2006-07 Malı Yılında Toplam Sağlık Harcamaları Ġçin Kamu Sektörü 

Finanse Etmek Ġçin Farklı Bakanlıklar Payı 

SARB

YKKB

IB

Diğer Bakanlıklar

 
Kaynak: Bangladesh Natıonal Health Accounts 1999–2001 kaynağındaki veriler kullanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

Grafik 13‟te,2006-07 mali yılında farklı kalkınma ortaklarının toplam donör 

fonlarının sağlık harcamalarının yüzdesi olarak katkısını göstermektedir. 

 

Grafik 13:Sağlık Ġçin DıĢ Fonlara (2005-07 Malı Yılında) Kalkınma Ortakların 

Katkısı 

Dünya Bankası

Dünya Sağlık Örgütü

Avrupa Komisyonu

Birleşmiş Milletler Nüfus

Fonu

Uluslararası Kalkınma

Bölümü

İsveç Uluslararası

Kalkınma İşbirliği Ajansı

Hollanda Büyükelçiliği

Uluslararası Kalkınma İçin

Birleşik Devletler Ajansı

Asya Kalkınma Bankası 

Avustralya Hükümeti

Denizaşırı Yardım Programı

Yoksulluk ve Sosyal

Analiz için Alman Fonu  
Kaynak: Bangladesh Natıonal Health Accounts 1999–2001 kaynağındaki veriler kullanılarak 

hazırlanmıştır. 
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Grafik 14‟te, 2006-07 mali yılında toplam sağlık harcamalarının sağlayıcıları 

türüne göre dağılımını göstermektedir. 
 

Grafik 14 :2006-07 Yılında Sağlık Hizmet Sunucularının Türüne Göre Toplam 

Sağlık Harcamalarının Dağılımı 
İlaçlar ve tıbbi malların

perakendecileri

Hastaneler

Ambulatuvar bakımları

sağlayıcıları

Ülke giderleri(Diğer)

Halk sağlığı programları

Genel yönetim  
Kaynak: Bangladesh Natıonal Health Accounts 1999–2001 kaynağındaki veriler kullanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

 

Tablo 37‟de 2006-07 mali yılında sağlık bakım sağlayıcılarının farklı türünde 

sağlık harcamalarının dağılımı gösterilmektedir. Hastane harcamalarının yarısından 

fazlası (% 54.5) özel / sivil toplum örgütü hastanelere kullanıldı.  

 

Tablo 37:2006-07 Mali Yılında Sağlık Bakım Sağlayıcılarının Farklı Türünde 

Sağlık Harcamalarının Dağılımı 
Hastane harcamalarının payı Ambulatuvar (Gezici) sağlık harcamalarının payı 

 

Sağlık tesisi türü Yüzdelik 

 

Sağlık tesisi türü Yüzdelik 

 

Özel / STK hastaneler 

 

54.5% Genel Doktorlar 27.0% 

Upazila seviye ve AĢağıdaki 

hastaneler 

24.1% DiĢ Hekimleri 0.9% 

Ġlçe / Genel hastaneler 8.7% Homeopatlar 3.2% 

Tıbbi kolej hastaneleri 5.2% Ayurved / Unani 2.4% 

Ġhtisas hastaneleri 3.4% Aile planlaması merkezleri 32.5% 

Diğer bakanlık hastaneler 3.1% Tüm diğer ayaktan tedavi edilen 

sağlık merkezleri 

12.1% 

Üniversite hastane ve mezuniyet 

sonrası 

(PG)enstitü hastaneler 

 

0.8% Tıbbi ve tanı merkezleri 18.4% 

Devlet akıl hastaneleri 0.2% Evde sağlık bakımı sağlayıcıları 3.5% 

Kaynak: Bangladesh Natıonal Health Accounts 1999–2001 kaynağındaki veriler kullanılarak 

hazırlanmıştır. 
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Grafik 15‟te, 2006-07 mali yılında sağlık hizmetlerinin işlevleri tarafından 

kamu sektörü sağlık harcamalarının dağılımını göstermektedir. Tedavi hizmetleri % 

33 süzülmüş. Başka % 14, ilaç ve tıbbi malzemeler tarafından boşaltıldı. Önleyici 

bakım% 27 kullanılır. 

 

Grafik 15 :2006-2007 Yılında Sağlık Hizmetlerinin ĠĢlevleri Tarafından Kamu 

Sektörü Sağlık Harcamalarının Dağılımı 
Sağlık Yönetimi

Sermaye yatırımı

Önleyici hizmetler

Tıbbi eğitim ve

öğretim

İlaç ve tıbbi

malzeme

Tedavi hizmetleri

 
Kaynak: Bangladesh Natıonal Health Accounts 1999–2001 kaynağındaki veriler kullanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

Tablo 38‟de 2005–06 ve 2006–07 mali yılında Bangladeş ve komşu ülkelerin 

arasında sağlık harcamalarının karşılaştırmasını gösterilmektedir. 

 

Tablo 38:2005-06 ve 2006-07 Mali Yılında BangladeĢ ve KomĢu Ülkelerin 

Arasında Sağlık Harcamalarının KarĢılaĢtırması 
Ülke Yıl KiĢi baĢına düĢen 

sağlık 

harcamaları 

(US$) 

GSYĠH % 'si 

olarak toplam 

sağlık harcaması 

 

Toplam sağlık 

harcamalarının%

'si olarak Kamu 

harcamaları 

 

GSYĠH'nın %'si 

olarak Kamu 

harcamaları 

BangladeĢ 2006-07 16 3.6 26 0.9 

BangladeĢ 2005-06 

 

 

 

 

 

14 3.3 27 0.9 

Hindistan 29 3.6 25 0.9 

Nepal 17 5.1 30 1.6 

Pakistan 19 2.6 32 0.8 

SriLanka 57 4.2 49 2.1 

Kaynak: Bangladesh Natıonal Health Accounts 1999–2001 kaynağındaki veriler kullanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

 

 



 149 

2.4.2. BangladeĢ Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

(BDGHS) Ġçin Finansman GeliĢtirme Programı 
 

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (BDGHS) için geliştirme 

programının finanse etmesi Sağlık, Beslenme ve Nüfus Sektörü Programı (HNPSP 

2003-11)‟dan geldi. 2009-10 Mali yılında gözden geçirilen yıllık gelişme 

programında toplam 111,048.71 yüz bin taka BDGHS'in 19 operasyona ait planı için 

tahsis vardı.Grafik 16‟da BDGHS‟in 19 operasyonel planlara karşı HNPSP altında 

2009-10 mali yılında tahsis ve harcama fonu (yüz bin taka) gösterilmiştir
56

.Toplam 

harcama 85,284.66 yüz bin taka. Kullanım oranı% 76,80. Toplam RADP tahsisinden, 

hükümet fonu 29,223.00 yüz bin taka (% 26.32) ve Dünya Bankası toplanmış fon 

72,058.00 yüz bin taka (64,89%).Hükümet parasının kullanım oranı% 80,68 

(23,577.59 yüz bin taka) ve RPA (Hükümet artı diğerleri)fonunki% 49,33 (35,545.77 

yüz bin taka) oldu. HNPSP 2009–2010 mali yılında BDGHS altında altı yatırım 

projeleri vardı. 

 

Grafik 16: BDGHS’in 19 Operasyonel Planlara KarĢı HNPSP Altında 2009–10 

Mali Yılında Tahsis Ve Harcama Fonu (Yüz Bin Taka) 

0,00

20000,00

40000,00

60000,00

80000,00

100000,00

120000,00

Tahsis Harcama

Toplam(76.83%)

Hükümet(80.68%)

RPA
Toplam(49.33%)

RPA-
Hükümet(73.04%)

RPA-
Diğer(18.36%)

 
Kaynak: Bangladesh Directorate General of Health Services (BDGHS) veritabanı kullanılarak 

hazırlanmıştır. 

Not: Parantezler Fon Kullanım Oranı Gösterir. 

 

                                                 
56

 BDGHS, “Financing Health Care of Bangladesh”, Ministry of Health and Family 

Welfare,Government of Peoples Republic of Bangladesh pp.1-8, (Çevrimiçi) 

http://nasmis.dghs.gov.bd/dghs_new/dmdocuments/All/Financing%20Health%20Care%20of%20Ban

gladesh.pdf,10.07.2011. 
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Grafik 17:BDGHS’ in Altı Yatırım Projeleri Altında 2009-10 Mali Yılında 

HNPSP Fonun Tahsisi Ve Harcaması  (Yüz Bin Taka) 
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6000,00

8000,00
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Toplam(76.56%)Hükümet(95.63%) RPA

Toplam(2.68%)

Tahsis

Harcama

 
Kaynak:Bangladesh Directorate General of Health Services (BDGHS) veritabanı kullanılarak 

hazırlanmıştır. 
Not: Parantezler Fon Kullanım Oranı Gösterir. 

 

Gözden geçirilen yıllık gelişme programında (RADP), toplam tahsis 8,775.00 

yüz bin Takaydı. Grafik 17‟de BDGHS in altı yatırım projeleri altında 2009-10 mali 

yılında HNPSP fonun tahsisi ve harcaması  (yüz bin taka)  gösterilmiştir(parantezler 

fon kullanım oranı gösterilmektedir).Toplam harcama 6,718.41 yüz bin taka. 

Kullanım oranı % 76,56 oldu. Toplam tahsisinden, hükümet katkısı 6,975.00 yüz bin 

taka (79,49%) ve RPA katkısı 1,800.00 yüz bin taka (20.51%). Hükümet fonu 

kullanım oranı% 95,63 (6,670.25 yüz bin taka). RPA fonu kullanım oranı% 2,68 

(48,16 yüz bin taka) oldu. Tablo 39‟da 2009-2010 mali yıl için BDGHS‟nin HNPSP 

kalkınma fonunun operasyonel planlı tahsisi, harcama ve kullanım oranı 

gösterilmektedir. Bangladeş‟teki sağlık harcamalarının sonuçlarını oluşturan 

göstergelere bakıldığında çeşitlemeler iyileşmelerle birlikte bazı alanlarda 

eksikliklerin hala devam ettiği görülmektedir. Temel sağlık durumu göstergeleri 

açısından Bangladeş görece hala geri durumdadır bazı hastalıklardaki gelişmeler 

gelecekteki sağlık durumunu tehdit edebilecek düzeydedir. Bu açıdan risk 

faktörlerini azaltan politikaların tasarımı ve hastalıların erken tanısı ve önleyici 

politikaların geliştirilmesi gereği açıktır. Ancak kısa dönemde hizmet alımındaki 

artışların uzun dönemde genel sağlık düzeyine pozitif etki yapacağı açıktır. Ancak 

özellikle artan hizmet sunumu ile birlikte verimlilik arttırıcı politika alanların 
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geliştirilmesi uzun dönemde daha sürdürülebilir bir şekilde ülkedeki genel sağlık 

durumunun gelişimini sağlayacaktır
57

. 

 

Tablo 39: 2009-2010 Mali Yıl Ġçin BDGHS’in HNPSP Kalkınma Fonunun 

Operasyonel Planlı Tahsisi, Harcama Ve Kullanım Oranı 

Operasyonel Planı 

 

 

Revize Yıllık Kalkınma Planı Tahsisi 

2009-10 Mali Yılı (yüz bin Taka) 

Harcama 2009-10 Mali Yılı (yüz bin Taka) 

 
RADP 

tahsisi 

karĢı 

Ġlerleme 

% 

Toplam Hüküm

et 

RPA-

Hüküme

t 

RPA-

Diğer 

RPA 

Hariç 

Başka 

Toplam Hükümet RPA-Hükümet RPA-

Diğer 

RPA 

Hariç Başka 

Alternatif 

Tıbbi Bakım 

722 672 50 0 0 712.57 664.34 48.23 0 0 98.69 

BulaĢıcı Hastalık 

Kontrolü 

8200 1200 6000 1000 0 7302 1088.10 6013.23 201.07 0 89.05 

Gerekli Hizmet 

Sunumu 

46100 8500 7500 30100 0 31907.01 4740.86 3148.59 0 24017.56 69.21 

Sağlık Eğitim ve 

Tanıtım 

1200 100 1050 0 50 1197.34 98.02 1049.32 0 50 99.78 

Ġnsan Kaynakları 

Yönetimi 

110 50 60 0 0 91.68 36.71 54.97 0 0 83.35 

GeliĢmiĢ Finansal 

Yönetim 

36 2 34 0 0 21 2 19 0 0 58.33 

GeliĢtirilmiĢ 

Hastanesi Hizmetleri 

Yönetimi 

15200 5000 10000 0 200 13333.36 4450.62 8780.68 0 102.06 87.72 

Hizmet- Ġçi Eğitim 3717.71 600 1600 0 1517.71 2765.10 148.97 1014.55 0 1601.58 74.38 

Yönetim Bilgi 

Sistemi(Sağlık) 

1067 232 685 150 0 883.56 230.36 543.96 0 109.24 82.81 

Mikro besin 

Takviyesi 

2150 350 1800 0 0 1338.84 154.46 1184.38 0 0 62.27 

Tüberküloz ve Lepra 

Kontrol 

8590 220 472 0 7898 6217.35 193.07 307.72 5537.70 178.86 72.38 

Ulusal AIDS / STD 

Programı ve Güvenli 

Kan Transfüzyon 

Programı 

4700 200 4500 0 0 1398.44 10.07 1388.37 0 0 29.75 

Ulusal Göz Bakımı 357 90 65 0 102 350 183 65 0 102 98.04 

BulaĢıcı Olmayan 

Hastalıklar ve Diğer 

Kamu Sağlık 

Müdahaleler 

2800 300 2500 0 0 2753.16 285.40 2467.76 0 0 98.33 

Hizmet Öncesi Eğitim 4800 800 4000 0 0 3943.50 688.75 3254.75 0 0 82.16 

Satın alma, Lojistik 

ve Malzeme Yönetimi 

10780 10700 80 0 0 10603.86 10524.47 79.39 0 0 98.37 

Kalite Güvence 87 12 75 0 0 86.85 11.85 75 0 0 99.83 

AraĢtırma ve 

GeliĢtirme 

232 25 207 0 0 210.12 11.26 198.86 0 0 90.57 

Sektör çapında 

Program Yönetimi 

200 70 130 0 0 168.52 55.28 113.24 0 0 84.26 

Toplam 111048.71 29223 40808 31250 9767.71 85284.66 23577.59 29807 5738.77 26161.30 76.80 

Kaynak:Bangladesh Directorate General of Health Services (BDGHS) veritabanı. 

                                                 
57

 BDGHS,a.g.e.,pp.1-8. 



 152 

Tablo 40‟ta BDGHS in Altı yatırım projelerine karşı 2009–10 mali yılında 

HNPSP fonun Tahsisi ve Harcaması  (yüz bin Taka) gösterilmektedir. 

 

Tablo 40: BDGHS’in Altı Yatırım Projelerine KarĢı 2009–10 Mali Yılında 

HNPSP Fonun Tahsisi Ve Harcaması  (Yüz Bin Taka)  
Projesi (parantez 

toplam proje 

tahsisi gösterir) 

 

RADP Tahsisi 

2009-10 Mali Yılı (yüz bin Taka)  

Harcama 

2009–10 Mali Yılı (yüz bin Taka) 

Tahsise 

KarĢı 

Ġlerleme 

% 
 

 

Toplam Hükümet RPA-

Hükümet 

RPA-

Diğer 

 RPA 

Hariç 

BaĢka 

Toplam Hükümet RPA-

Hükümet 

RPA-

Diğer 

RPA 

Hariç 

BaĢka 

Devlet Memurları 

için 150 yataklı 

Modern Hastane 

ĠnĢaat projesi 

(4239) 

1000 1000 0 0 0 943.21 943.21 0 0 0 94.32 

250 yataklı Ulusal 

Göz ve Hastane 

Enstitüsü 

kurulması 

 (13287.43) 

1215 215 0 1000 0 175 126.84 0 48.16 0 14.40 

Dhaka’da Kulak, 

burun ve boğaz 

(KBB) Ulusal 

Enstitüsü (1. 

aĢama) kurulması 

 (4127) 

500 0 0 0 0 471.03 471.03 0 0 0 94.21 

Dhaka’da 

Nörobilim Ulusal 

Enstitüsü (1. 

aĢama) kurulması 

 (10848) 

2000 2000 0 0 0 1985.99 1985.99 0 0 0 99.30 

Dakka Tıp Kolej 

Hastanesi 

GeniĢleme ve 

modernizasyon 

 (6000) 

2200 2200 0 0 0 2176.00 2176.00 0 0 0 98.91 

Ulusal Kanser 

AraĢtırma ve 

Hastanesi 

Enstitüsü 50-

yataklıdan 300 

yataklıya 

yükseltmesi 

(29552.30) 

1860 1060 0 800 0 967.18 967.18 0 0 0 52 

Total (68053.73) 8775 6975 0 1800 0 6718.41 6670.25 0 48.16 96.17 76.56 

Kaynak:Bangladesh Directorate General of Health Services (BDGHS) veritabanı. 
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2.5. BANGLADEġ SAĞLIK SĠSTEMĠNĠN EKONOMĠK

 SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠNĠN DURUMU 

 

2.5.1. BangladeĢ Sağlık Hizmetlerinin Durumu 

 

2.5.1.1. Güçlü Eğilimler 

 

Bangladeş yaş ortalaması açısından genç bir nüfusa sahiptir. Yeterli iş 

olanaklarına kavuşturulduğu takdirde genç nüfus sağlık sektöründe işgücü, 

finansman ve insan kaynakları açısından bir avantaj taşıyabilir. Bangladeş‟te 

Hekimlerin eğitimi bazı aksaklıklara rağmen bir seviyede verilmekte ve düzenli 

olarak sürmektedir. Dağılımın ve istihdamın bozuk olmasına rağmen iyi hekim 

bulunmaktadır. Sağlık personeli, özellikle büyük merkezi Tıp Merkezlerinde, yüksek 

teknolojiyi kullanmakta ve yeni uygulamaları yapabilmektedir. Bangladeş‟te Sağlık 

Kurumları yetersizlikler ve aksaklıklara rağmen geleneksel olarak bir çalışma 

yöntemine ve organizasyona sahiptir. 

 

Toplum artik hastalıklarının tedavisi için tıp merkezlerine gitme alışkanlığına 

sahip olmuştur. Referans hastanelerinin birçoğunda çağdaş teknolojik donanım 

yeterli düzeyde bulunmaktadır. Tıp Fakültesi Hastanelerinin sayı olarak arttırılarak 

yaygınlaştırılması tıpta eğitim seviyesinin düşmesi ve gereksiz yere yüksek sayıda 

hekim yetiştirilmesi gibi sakıncaları içermekle birlikte, daha doğru işletmecilik 

kuralları uygulandığı takdirde bu hastaneler kamu hastanelerinin görevlerini daha 

fazla destekleme potansiyeli taşımaktadırlar
58

. 

 

Bangladeş'te verimli çalışan hekim ve sağlık personeli için, verimli 

çalışmayan personelle kıyaslandığında finansal açıdan ödüllendirme mekanizması 

yok denecek kadar kısıtlıdır. Bununla birlikte, yeni yasal düzenlemelerle, döner 

sermaye katkı payına göre hekimlerin aldığı destekte bazı kısıtlı olanaklar 

sağlanmıştır. Yeni yerleşmekte olan bu modelin geliştirilmesi, verimliliğin 

                                                 
58

 Islam,a.g.e.,pp.64-65. 
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ödüllendirilmesi gibi bir temel çalışma kuralının işlemesini sağlayabilir. 

Bangladeş‟te özel hastane işletmeciliği son dönemlerde bir miktar desteklenmiş ve 

birçok yetersizlikler olmakla birlikte bu konuda sınırlı bir deneyim yaşanmıştır. 

 

Bangladeş'te birçok aksaklık ve yetersizliklere rağmen, bebek ölüm hızında, 

aşıyla korunabilen hastalıklarda, verem ve sıtma gibi hastalıklarda yavaş ancak 

düzenli bir azalma mevcuttur. Bu azalma tümüyle olmasa bile kısmen sağlık 

kurumlarının bu konuyla ilişkili çalışmalarına bağlıdır. Dünya çapında büyük tehdit 

oluşturan HIV enfeksiyonu ve AİDS insidansı, son yıllardaki yavaş artışa rağmen 

Bangladeş'te gelişmiş Batı ülkelerine ve Afrika ülkelerine göre çok daha azdır
59

. 

 

Sağlık hizmetlerinde, eğitimde, denetimde, örgütlenmede, yetki ve 

sorumluluk, hiçbir gelişmiş Batı ülkesinde olmadığı kadar, merkezi, bürokratik ve 

politik bir örgütlenmeyle, Sağlık Bakanlığının elinde bulunmaktadır. Bangladeş 

iletişim ve bilişim teknolojisinde bazı önemli gelişmeler sağlamıştır. Yaşlı, hasta ve 

sakatların bakım ve desteklenmeleri çoğu zaman geleneksel olarak aile içinde 

sağlanabilmektedir. Bu durum sağlık sistemini bir ölçüde rahatlatmaktadır. 

 

2.5.1.2. Zayıf Eğilimler 

 

Sağlık kuruluşlarının çoğunun ve personelin kontrolünün, merkezi ve politik 

bir kuruluş olarak Sağlık Bakanlığının elinde bulunmaktadır. Bu durum, 

hükümetlerin politik menfaatlerini arttırmakta, ancak ülkenin sağlık sorunlarını 

çözümünde yetersizliklere yol açmaktadır. Bangladeş‟te sağlık politikaları, ülkenin 

sağlık sorunlarına gerçekçi, akılcı ve kalıcı çözümler getirmekten çok, hükümetlerin 

ve politikacıların seçimlerde tabandan gelen tepkileri önleyebilmeleri prensibi 

üzerine oturmuştur. Bu durum Sağlık konusunun popülist yaklaşımların hedefi haline 

getirmektedir. 
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 Rahman,a.g.e.,pp. 191-206. 



 155 

Sağlık sorunlarına idari yaklaşımların çoğu, günümüzde sağlığın tüm ülke 

düzenini etkileyebilecek büyüklükte, sektörel ve tümüyle profesyonel bir alan 

olduğunu kavramaktan uzaktır. Bangladeş'te sağlık sorunlarının çözümünde akılcılık 

ve gerçekçilik birer dünya görüşü olarak benimsenmemiştir. Bangladeş gelir 

kaynakları ve ekonomik açıdan artı değerleri düşük bir ülkedir. Sağlık hizmetleri için 

genel bütçeden daha fazla pay ayrılması ülke gerçekleriyle bağdaşmamaktadır. 

Dolayısıyla haklı veya haksız bütün itirazlara rağmen hiçbir hükümet sağlık 

sektörüne kamu kaynaklarından yeterli bir pay ayıramamaktadır ve belki de yakın 

gelecekte de ayıramayacaktır. Sağlık hizmetlerinin finansman yönetimi, profesyonel 

nitelikte, alanlarında yeterlilikleri kanıtlanmış kişilerce değil, kalifiye olmayan 

kişilerce yapılmaktadır
60

.  

 

Bangladeş'te kamu kesimindeki sağlık sisteminde, sağlığa ayrılan kısıtlı 

kaynaklar, politik nedenlerle ve asıl amacından farklı olarak, koruyucu tıp ve sağlıkta 

altyapı yatırımlarından çok tedavi edici tıp alanına yönlendirilmektedir. 

 

Bangladeş'te Sağlık Bakanlığı Merkez Örgütü ve Taşra Örgütünün bürokratik 

mekanizmalarına bakıldığında sistemin yatay örgütlenmesinin gereksiz yere 

şişirilmiş olduğu ve verimsiz çalıştığı dikkati çekmektedir. Sağlık hizmetinin gerçek 

anlamda pirim veya katkıda bulunanlardan çok, katkıda bulunmayanlar tarafından 

kullanılmaktadır. Toplum sağlık sorunlarının çözümünde ve finansmanında 

sorumluluk alma alışkanlığına hiç sahip olamamıştır. Devlet sübvansiyonu bu 

alışkanlığın yerleşmesini bir ölçüde engellemektedir. Sivil toplum kuruluşları ve 

genel olarak toplum, organize olmaları gereken alanlarda yetki ve sorumluluk alacak 

entelektüel ve kültürel birikimden yoksundur. Bu durum, her türden problemde 

devleti aracı gösterme eğilimini desteklemektedir. Kamu sağlık kuruluşları mali 

anlamda dokunulmazlık taşımaktadır ve kamudan denetimsiz mali destek almaktadır. 

Bu durum sektör içinde ödemeler söz konusu olduğunda çifte standart 

yaratmaktadır
61

. 
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Yasal durum, hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının alacaklarını, kamu 

kaynaklarından, borçlu kurumlardan ve sağlık hizmeti gören kişilerden almaya 

uygun değildir. Sonuçta, Bangladeş'te iş imkanları ve donanımlı sağlık kurumu 

açısından gerekenin çok üzerinde hekim ve uzman hekim yetiştirilmekte, hekimler 

arasında gizli işsizlik başlamakta, Tıpta eğitim seviyesi hızla düşmekte, hekim 

hatalarına bağlı mortalite ve morbidite büyük oranda artmaktadır. Bir kısmı zorla 

çalıştırılan hekimler son derece sıkı yasal zorlamalara rağmen atandıkları yerde kısa 

süreli kalmakta ve hiçbir şekilde verimli çalışamamaktadır. Bu durum hem hekimleri 

zor durumda bırakmakta, hem de büyük kaynak israfına yol açmaktadır
62

. 

 

Sayılarının yüksek olmasından ötürü, hekimlerin bir bölümü iş bulma 

olanaksızlığından ötürü devletin kendilerine zorla iş vermesinden memnun 

gözükmektedirler. Ancak sektörel açıdan bakıldığında bu durumun akılcı bir sağlık 

işletmeciliğiyle bir ilişkisi olmadığı ortaya çıkacaktır. 

 

 Hasta taşıma ve ambulans hizmetlerinde işletme ve finans açısından sorunlar 

yaşanmaktadır. Merkez-referans hastanelerinde büyük bir hasta yığılması olmaktadır. 

Sağlık sektöründe, kalite kontrolü, standardizasyon, iş verimliliği analizleri, 

denetimler ve geri bildirim gibi kanallarla sistemin kendi kendini düzeltmesi 

kanalları çalışmamaktadır. Bangladeş‟te şehirleşme sürecindeki çarpıklıklar, 

düzensiz altyapıya sahip ve gürültülü kent merkezlerini ortaya çıkarmakta; bu da, 

insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. Sağlık kuruluşlarında profesyonel yönetici 

eğitimi ve çalıştırılması anlayışı yerleşmemiştir. Bangladeş'te genç nüfus bir avantaj 

olarak görülse bile, işsiz ve üretim dışında olması durumu şimdilik tersine 

çevirmektedir. Bu durum, günümüzdeki haliyle sağlık sektörünün üzerine bir yük 

olarak binmektedir
63

. 
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2.5.1.3. Tehditler 

 

Bangladeş'te sağlık hizmetleri alanında en büyük tehdit, hükümetlerin sağlık 

sektöründe akılcı düzenlemeleri içeren politik iradeyi gösterememeleri ve şimdiki 

durumun sürmesidir. Bu durum kısaca şu tehlikeleri ortaya çıkarmaktadır: sağlık 

alanında kamu kaynaklarının boşa harcanması; bütçe için büyük bir iç borçlanma 

kapısı oluşturması; sağlık sistemindeki bozuklukların Bangladeş toplumunun 

sağlığını tümüyle tehlikeye sokması; sonuçta ülke ekonomisi ve düzeninin 

bozulması. Çağdaş ekonomi kurallarının sağlıklı bir şekilde işletilememesi 

sonucunda hastaneleri tümüyle çalışamaz hale gelebilir
64

. 

 

Bangladeş'in son yıllarda yürüttüğü düşük kaliteli ve gerektiğinden çok 

sayıda hekim ve uzman hekim yetiştirme politikaları, zorunlu devlet hizmeti yasaları 

gibi uygulamalar Bangladeş'in çok sayıda, yetersiz, işsiz veya gizli işsiz 

konumundaki hekimle dolmasına yol açmıştır. Ülkedeki iyi yetişmiş öğrencilerin 

çoğu artık eskiden olduğu gibi hekimlik mesleğini seçmemektedir. Bu durumların 

doğal sonucu, hekim hatalarının ve yanlış tıbbi uygulamaların artışı olacaktır. 

Gelecekte bu durum çözümü çok zor olan ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak 

belirecektir.  

 

2.5.2. Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı 

Sürdürülebilir kalkınma kavramının diğer önemli unsuru ise kalkınma sürecinde 

kazanılan faydaların nasıl dağıtıldığı ile ilgilidir. Bu elementi değerlendirmede 

kullanılan en önemli göstergeler ise ortalama yaşam ömrü, ölüm oranı ve eğitimle 

ilgili olanlardır. Ortalama yaşam ömrü veya diğer bir deyişle insanların ne kadar 

uzun süre yaşadıkları, bir ülkenin vatandaşlarına sağladığı hayat kalitesinin ne kadar 

iyi olduğunu veya bu konuda o ülkenin kapasitesini değerlendirmede çok önemli bir 
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göstergedir. Bu gösterge ile çok yakından ilişkili olan bir diğer gösterge ise bebek 

ölüm oranı veya beş yaş altı çocuk ölüm oranıdır. Hem erkekler hem de kadınlar 

arasındaki okuma yazma oranı ise ülkelerin vatandaşlarını bilgi çağına ne kadar iyi 

hazırladıklarını değerlendirmede kullanılan bir göstergedir. Kadınlar arasındaki 

okuma yazma oranı, başarılı bir ekonomi için gerekeli olan kadın unsurunun eğitim 

imkânlarına ne kadar eşitlikçi bir şekilde ulaştığını değerlendirmekte 

kullanılmaktadır. Ortalama yaşam ömrü, ölüm oranı ve okuma yazma oranı insani 

gelişmenin (human development) bütün yönlerini kapsamaktadır. Temiz su 

imkanlarına ulaşım, hijyen ve tıbbi bakım ise kalkınma sürecinde bir toplumun, o 

toplumda yaşayan insanların istek ve ihtiyaçlarına ne kadar duyarlı olduklarının 

ölçülmesinde kullanılan ayrıntılı ve ilave göstergelerdir
65

. 

 

Ülkelerin izledikleri stratejileri uygulamaya koymak için izleyecekleri eylem 

alanları ve ilerleme göstergeleri incelendiğinde ise bunlardan önemli miktarının 

sağlıklı yaşam, ölüm oranları, sigara kullanımının azaltılması veya çocuk yaşta 

ortaya çıkan beslenme bozukluklarının önlenmesi gibi doğrudan halk sağlığı 

çalışmaları ile çok yakından ilişkili oldukları görülebilecektir
66

. 

 

Temelde sürdürülebilir kalkınma gelecek nesillerin de kaliteli yaşama şansını 

azaltmayacak şekilde insan hayatının fiziksel, sosyal ve kişisel kalitesini (aslında 

genel olarak buna iyilik hali de diyebiliriz) geliştirmek demektir. Bugüne kadar olan 

bilimsel kanıtlar kirlenmiş çevrenin (hava kirliliği, kötü kentleşme, zehirli atıklara 

maruz kalma gibi) aslında sağlık için de kötü olduğunu göstermektedir. Ayrıca, 

sosyal olarak izole edilme, suç, aile hayatının bozulması, fakirlik, zayıflık ve 

ekonomik olarak güvende olmamanın da (sürdürülebilir kalkınmanın sosyal ve 

ekonomik yönleri) sağlık için kötü olduğu bilinmektedir. Daha da önemlisi bu farklı 

sağlık riskleri özelikle fakirlerin sağlık göstergelerine daha fazla yansımaktadır. Bu 
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açıklamalar bize daha fazla sürdürülebilir kalkınmanın aslında daha sağlıklı bir 

toplumdan başka bir şey olmadığı anlamına gelmektedir
67

. 

 

Ülkenin nihai amacı kalkınma ve kalkınmanın temel göstergelerinden biri de 

sağlık göstergeleridir. Son yıllarda kalkınma, sağlık ve eğitim sorunlarının 

çözümlenmişlik düzeyiyle ifade edilmektedir. Başka bir ifadeyle, kalkınma sağlık 

sorunlarının çözümüyle özdeşleşmiştir. Böylece yeterli miktarda ve kalitede sağlık 

hizmetinin sunulması ve de her fert için ulaşılabilir olması sağlanmış olur. Sağlık 

hizmetlerine ulaşmak tüm vatandaşların doğal ve temel hakları arasında yer 

almaktadır. Bu hizmetlere yeterli miktarda/kalitede ulaşılması ve yerine getirilmesi 

ile ilgili yükümlülükler de sağlık sistemi ve onun çalışanlarınındır. Sağlık 

hizmetlerinin daha verimli ve zamanında sunulması; böylece kaynak kullanımında 

etkinliğin sağlanması için söz konusu kaynakların optimum düzeyde kullanılması 

gerekmektedir
68

.  

 

 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), ülkeleri gelişmişlik 

düzeylerine göre sıralamada sıklıkla kullanılan ve GSYİH‟ye göre daha güvenilir bir 

gösterge olan, İnsani Gelişme Endeksini (Human Development Index-HDI) her yıl 

hesaplamakta ve yayınlamaktadır. Bu endeks sağlık, eğitim ve gelir olmak üzere üç 

alana ilişkin göstergelerden oluşturulan endekslerin basit aritmetik ortalamasıdır. 

İnsani Gelişme Endeksinin kapsamından da anlaşılacağı üzere, toplumun sağlık 

düzeyi, önemli bir gelişmişlik göstergesi olarak kabul edilmektedir. Zira toplumun 

sağlık düzeyi ile ekonomik gelişmişlik arasında yakın ve karşılıklı bir nedensellik 

ilişkisi vardır. 

 

Ekonomik kalkınma, insan gelişimi, sosyal gelişme, sürdürülebilir 

kalkınmaya ya da başka bir terminolojiye dayansın ya da dayanmasın, kalkınma, 
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dünya nüfusunun en fakir ve en zayıf kesimlerinin refahı ve sağlıkları üzerindeki 

etkileriyle - bugün ve gelecekte - ölçülebilir. İnsan merkezli bu yaklaşım sağlık 

hizmetlerinde fiyatların yükselmesini, sağlıkta ve kalkınma hizmetlerinde daha 

yüksek verimlilik ve kalite elde etmenin önemini ihmal etmemektedir. Bilakis 

mevcut kaynakların etkin kullanımı en önemli öncelik olacaktır. 

 

Sürdürülebilir kalkınma stratejilerinde şehir-kırsal ayrımı dikkate alınmalı ve 

dengeli bir yaklaşım sergilenmelidir. Kalkınmanın tam anlamıyla gerçekleşebilmesi 

için kırsal ekonomilerin geliştirilmesi ve kırsal alanda yaşam kalitesinin 

yükseltilmesi amacıyla kırsal ekonominin pazarla entegrasyonuna yönelik altyapının 

geliştirilmesi, işletmelerin ve kırsal nüfusun hizmetlere erişiminin 

kolaylaştırılmasına, kırsal alan ve yerleşmelerin sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir 

iş ve yaşama ortamı olarak güçlendirilmesine yönelik olarak, fiziki altyapının 

iyileştirilmesi ve sunulacak hizmetlerin etkinliğinin artırılması gerekmektedir
69

. 

 

2.5.3. Sürdürülebilir Sağlık Sistemi 

 

Bangladeş‟in sürdürülebilir bir şekilde büyüme için kritik öneme sahip sağlık 

politikalarının tasarım aşamasında ülkenin kendine özgü demografik ve 

sosyoekonomik yapısı mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bangladeş genç nüfus 

yapısı ve düşük eğitim ve gelir seviyesi sahiptir. Bu durum günümüzde sağlık 

sorunlarının az sıklıkta görülmesine neden olmakla birlikte bugün atılacak adımlar 

gelecekteki yükleri de azaltabilecektir. Bunun yapılabilmesi için ise düşük eğitim 

seviyesi ve gelir düzeyine uygun politikalar tasarlanması gerekmektedir
70

. 

 

Düşük eğitim seviyesi nedeniyle bireylerin doğrudan kendileri için doğru 

sağlık hizmeti talebinde bulunmaları ve düşük gelir seviyesi nedeniyle de bu 

hizmetleri kendi ceplerinden karşılamaları mümkün görünmemektedir. Özellikle bu 

durumdaki bireylerden hastalıkların tedavisini kolaylaştıracak erken tanı ve tarama 

faaliyetlerine talep göstermelerini beklememek gerekmektedir. Bu sağlık 
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hizmetlerinin kişiye ekstra maliyet getireceği durumlarda düşük gelir seviyesine 

sahip bireylerin bu hizmete olan talebi çok kısıtlı kalacaktır.  Bu nedenlerle sağlık 

politikaları tasarlanırken uzun dönemde faydayı maksimuma çıkarmak için mutlaka 

nüfusu en yüksek düzeyde kapsayan ve yönlendirici sağlık politikalarına ihtiyaç 

bulunmaktadır. 

 

Bangladeş sağlık durumu açısından ilerleme kaydetse de hala önemli düzeyde 

iyileşmeye ihtiyaç vardır. Bangladeş özellikle temel göstergeler açısından iyileşmeler 

sağlamıştır ancak bu düzey hala gelişmiş ülkelerin oldukça gerisindedir. Özellikle 

düşük yaşam beklentisine neden olan bazı hastalık gruplarında önemli yoğunlaşmalar 

görülmektedir ve bu alanlarda yapılacak iyileşmeler hastalık yükünün uzun dönemde 

azaltılması açısından önemli kazançlar sağlayabilecektir
71

. 

 

Bangladeş‟te sağlıklı yaşam süresinin uzatılması için özellikle bebek ölüm 

hızlarının azaltılması ve bazı hastalık türlerine karşı mücadeleye önem verilmesi 

gereği açıktır. Özelikle kardiyovasküler hastalıklar, kanser ve enfeksiyonlara karşı 

mücadele yöntemlerine eğil inmesi gerekmektedir. Bunun için ise bu hastalıklara 

neden olan risk faktörlerinin belirlenip en aza indirilmesi ve sağlık hizmetlerinin de 

bu hastalıklarının tedavisini en etkin biçimde yapabilecek şekilde tasarlanması 

gerekmektedir. 

 

Bangladeş genel anlamda sağlık hizmetleri bakımından gelişme göstermiş 

olsa da başta önleyici sağlık hizmetleri olmak üzere aşama kaydedilmesi gereken 

alanlar bulunmaktadır. Bangladeş ayrılan kaynağın artması ile birlikte aşılama 

açısından son yıllarda önemli gelişme kaydetse de özellikle taramalar ve önleyici 

hizmetlere yeterince önem verilmemektedir. Sağlık personeli sayısı içinde benzer 

yorum yapmak mümkündür. Yapılan reformların en çok etkisi artan sağlık hizmeti 

sunumlarında gerçekleşmiş, hastaların hizmete ulaşımı gözle görülür şekilde 

artmıştır
72

. 
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Önleyici sağlık hizmetlerine etkin bir şekilde kaynak aktarılması orta vadede 

hastalık yükünü azaltma açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle tarama ve 

bilgilendirme çalışması yapan gelişmiş ülkelerde yaşam süresi beklentisinin daha 

yüksek olduğu çeşitli çalışmalarla ortaya konmuştur. Ayrıca azalan hastalık 

prevalansı nedeniyle sağlık harcamalarında önemli iyileşmeler sağlanabilmiştir.  

 

Bangladeş‟teki sağlık sisteminin yapısı sağlık durumunu geliştirecek şekilde 

yeni reformların etkisi ile gelişse de harcama artışı ile karşılaştırıldığında hala kısıtlı 

görülmektedir. Harcamaların önemli artışlar gösterdiği 2001 sonrası dönemde sağlık 

politikalarının ve harcamalarının sonuçlarını belirten göstergelerdeki iyileşmeler 

kısıtlı kalmıştır. Belirli alanlarda reformların ve politikaların etkileri açık şekilde 

görülse de özellikle sağlık politikalarının harcamalar açısından verimini arttıracak 

önleyici ve temel sağlık hizmetlerini gözeten ve risk faktörlerini azaltan 

politikalarının da devreye sokulması gerekmektedir. Bu şekilde harcamalardaki artışı 

minimum düzeyde tutarak sağlık hizmetlerinin ve sonuç olarak sağlık durumunun 

iyileşmesi mümkün olabilecektir.  

 

Sağlık hizmetlerini iyileştirme çalışmaları, sadece Bangladeş gibi gelişmekte 

olan ülkelerin değil, gelişmiş ülkelerin de temel ve öncelikli gündem maddesi 

olmaya devam etmektedir. ABD ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde bile seçim 

çalışmalarında, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, bir başka deyişle sağlıkta reform 

ihtiyaçları üzerinde durulmaktadır. Bu gerçek, sağlık hizmetleri sunumu konusunda 

bütün dünyanın yeni arayışlar içinde olduğunu göstermektedir. Gelişmişlik düzeyi ile 

bağlantılı olarak farklılıklar gösterse de, genel anlamda sağlık sorunlarını tamamen 

çözmüş bir ülke tanımlamak zordur. Bangladeş‟in sağlık sistemi karma bir yapıya 

sahiptir. Bangladeş vatandaşları sağlık hizmetlerini kamu kuruluşlarından 

alabildikleri gibi serbest piyasa sistemi içerisinde kar güdüsüyle faaliyet gösteren 

özel sağlık kurumlarından da temin edebilirler
73

. 
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Bangladeş'te sağlık sistemi gerek hizmet arzı, gerekse hizmet talebi açısından 

önemli çeşitlilik göstermektedir. Yani sağlık hizmetleri özel ve kamu sektöründe 

değişik kurumlar tarafından sunulurken, hizmet alımında da sağlık sigortası 

güvencesi kapsamında olanlar ve olmayanlar diye iki kısma ayrılmaktadır. 

Bangladeş‟te sağlık politikasının belirlenmesi, planlanması, düzenlenmesi ve 

yönetimi bölünmüş bir yapıya sahip olmakla birlikte bu görevler farklı paydaşlar 

arasında dağılmaktadır. Sağlık kurumlarının yüksek kaliteli ve etkili sağlık hizmetleri 

sağlaması için planlanması, koordine edilmesi, mali açıdan desteklenmesi ve 

geliştirilmesi konularındaki tüm sorumluluk Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma 

Bakanlığı, Üniversiteler ve diğer devlet kurumları arasında paylaşılmaktadır. Sağlık 

Bakanlığı, sağlık sektöründe politikaların belirlenmesi, programlar aracılığı ile ulusal 

stratejilerinin uygulanması ve sağlık hizmetlerinin sunumundan sorumlu temel devlet 

kurumudur
74

  

 

Sağlık Bakanlığı birinci basamak sağlık hizmetleri, koruyucu sağlık 

hizmetleri ve ana ve çocuk sağlığı hizmetlerinin temel sunucusudur. Sağlık 

Bakanlığı, sağlık sektörü politika hedeflerinin belirlenmesinde veya sağlık 

hizmetlerinin sunumunun planlanmasında sorumluluklara sahip olmakla birlikte, 

günümüzde esas itibarıyla kendi çerçevesi altında sağlanan sağlık hizmetlerinin 

yönetilmesi ile ilgilenmektedir. Üçüncü basamak sağlık hizmetleri kuruluşları olan 

üniversite hastanelerinin durumu ise farklıdır. Her biri bağımsız bir kuruluştur ve 

yatırımlar hariç her hangi bir merkezi planlama makamının yasal yönetimine tabi 

değildir.  

 

Bilindiği gibi Birleşmiş Milletler uluslararası arenada insanlığın yüz yüze 

kaldığı ekonomik ve sosyal sorunların çözümü için değişik alanlarda hizmetler sunan 

bir merkez durumundadır. Bangladeş ile Birleşmiş Milletler Kuruluşları arasındaki 

işbirliği 35 yılı aşkın süredir devam etmektedir
75

.  
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Bangladeş‟te de sağlık sektörünün giderek daha fazla ekonomi, işletme gibi 

bilim dallarıyla uğraşanların ilgisini çekmekte,  Bangladeş sağlık sektöründeki 

sorunların giderek artması nedeniyle, reform çabalan gündeme gelmiş; ancak, gerek 

kamu kaynaklarının yetersizliği, gerek politik alandaki gelişmeler bu reform 

çabalarının sonuçlanmasını engellemiştir. Dolayısıyla sağlığın gerek bireysel gerekse 

toplumsal açıdan önemli bir amaç olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sağlık, yakın 

zamana kadar yalnızca tıp bilimlerini ilgilendiren bir konu iken, son zamanlarda 

özellikle toplumsal açıdan bütün sosyal bilimlerin ilgi alanına girmiştir. Bu 

çerçevede son yıllarda ekonomi biliminde de giderek daha fazla sağlık sorunuyla 

ilgilenilmekte ve "sağlık ekonomisi" adı altında oluşan yeni disiplin gelişmektedir. 

Birleşmiş Milletlere üye olan ülkeler tarafından 2015 yılına kadar yerine getirilmesi 

planlanan sekiz hedef, 2000 yılında Birleşmiş Milletlerin New York Binyıl 

Zirvesi'nde resmileştiriliştir. Binyıl Kalkınma hedefleri toplumun yaşam seviyesinin 

yükseltilmesi için önem taşımakta olup bu çerçevede uygulanan politikalar çok 

önemlidir. Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir gereksinim de bu 

hedeflerin küresel, bölgesel düzeyde izlenmesidir. Sekiz amaçtan oluşan Binyıl 

Kalkınma Hedefleri yanı ilki ve en önemlisi "Aşırı yoksulluğun ve açlığın ortadan 

kaldırılmasıdır".Binyıl Kalkınma Hedeflerinin ikincisi olan "eğitim", sosyal 

gelişmişliğin temel göstergelerinden birisidir. Binyıl Kalkınma hedeflerinin üçüncü 

amacı Kadının Konumunu güçlendirmektir. Binyıl Kalkınma Hedeflerinin dördüncü, 

beşinci ve altıncı amaçları sırasıyla anne ve çocuk sağlığı ile AIDS ve diğer yaygın 

hastalıklarla mücadeledir. Binyıl Kalkınma Hedeflerinin yedinci amacı çevresel 

sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır. Binyıl Kalkınma Hedeflerinin sekizinci ve son 

amacı kalkınma için küresel ortaklıklar geliştirmektir. Binyıl Kalkınma Hedefleri‟nin 

üç amacı (çocuk ölüm oranının azaltılması, anne sağlığının iyileştirilmesi ve 

HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla mücadele edilmesi) doğrudan ve diğer 

amaçları dolaylı olarak sağlık sorunu ile ilgilidir. Bangladeş, 1990–2009 esnasında 

Binyıl Kalkınma Hedefleri‟nin ulaştığı seviyede kayda değer bir ilerleme 

kaydetmiştir. Diğer taraftan sağlık harcamaları, göstergeleri ve ekonomik dinamikler 

arasında iki yönlü bir etkileşimin olduğu literatürde yer alan temel bulgulardan 
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biridir. Bangladeş Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşma kararlılığını 

sürdürmektedir
76

. 

 

Binyıl Kalkınma Hedefleri (Millennium Development Goals-MDG‟s)'a göre 

sağlık alanındaki sorunların çözümlerine yönelik politikalarda, kent-kırsal alanı 

ayrımının en aza indirilmesi, sosyal barışın sağlanması için bazı konularda kırsal 

alana öncelik tanınması hem gelişmekte olan ülkeler hem gelişmiş ülkeler için 

tavsiye edilmektedir. Bu yüzden sağlık alanına yapılan yatırımlarda kent-kırsal 

ayrımı azaltılmalı, kırsal alana sağlık alanında yapılan yatırımlar attırılmalı ve 

kontrol ve denetimler sıklaştırılmalıdır. 

  

Binyıl Kalkınma Hedefleri toplumun yaşam seviyesinin yükseltilmesi için 

önem taşımakta olup bu çerçevede uygulanan politikalar çok önemlidir. Diğer 

yandan uygulanan politikaların etkilerini görme açısından izleme ve değerlendirme 

de son derece önemlidir. Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir 

gereksinim de bu hedeflerin küresel, bölgesel düzeyde izlenmesidir. Ulusal Binyıl 

Kalkınma Hedefleri Raporları bölgesel ve küresel izleme sistemlerine girdi sağlayan 

başlangıç noktalarıdır. Dolayısıyla tüm ülkeler Binyıl Kalkınma Hedefleri 

Raporlarına önem vermeli ve sağlıklı izleme sistemleri kurmalıdır. Başta Devlet 

İstatistik Enstitüsü olarak Bangladeş İstatistik Bürosu olmak üzere istatistik alanında 

faaliyet gösteren kuruluşların kapasitesi artırılmıştır. Bangladeş İstatistik Bürosu 

yerel düzeydeki kapasitesine de özel ihtimam gösterilmiştir
77

. 

 

Binyıl Kalkınma Hedeflerinin dördüncü, beşinci ve altıncı amaçları sırasıyla 

anne ve çocuk sağlığı ile AIDS ve diğer yaygın hastalıklarla mücadeledir. Bangladeş 

özellikle anne ve çocuk sağlığında 2005 yılında yayımlanan birinci rapor sonrası 5 

yılda büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Nitekim bu nedenle konferansta Bangladeş bu 

alanlarda örnek ülke olarak gösterilmiştir. Bangladeş'in bu alandaki ilerlemelerinden 

birkaç örnek vermek gerekirse bebek ölüm hızı 2000 yılındaki binde 67 seviyesinden 
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2008 yılında binde 43'ye gerilemiş, yine aynı dönemlerde beş yaş altı ölüm hızı binde 

91'den binde 54'a düşmüştür. 

 

Bangladeş son yıllarda aşılamanın en önemli unsur olduğu koruyucu sağlık 

hizmetlerinde önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Binyıl Kalkınma Hedefleri bu alanda 

kızamık aşısı ile ilgili göstergelere yer vermektedir. Bangladeş'te kızamık aşısı olan 

çocukların oranı özellikle son yıllarda ciddi ilerlemeler göstermiştir. 2000 yılında 

yüzde 76 olan bu oran, 2009 yılında yüzde 89'ye ulaşmıştır. 

 

Anne ölüm oranları da Bangladeş için ilerleme gösterilen alanlardandır. 2005 

yılında yüz binde 440 olan anne ölüm oranı 2007 yılında yüz binde 340'e 

gerilemiştir. Doğum öncesi bakım alma ve eğitilmiş sağlık personeli tarafından 

yaptırılan doğum oranları da Bangladeş'te iyileşmektedir
78

. 

 

HIV/AIDS yaygınlık oranı Bangladeş'te artış göstermemekte olup yüzde 

0,1'in altında seyretmektedir. Sıtma yaygınlık oranı yüz bin kişide 1510 gibi yüksek 

seviyededir. Tüberküloz yaygınlık oranı 1990 yılında yüz binde 550'iken, 2008 

yılında yüz binde 4100 olarak gerçekleşmiştir.  

Bangladeş‟te her gün binlerce kişi sağlık sisteminden faydalanıyor. Sosyal bir 

devlet olabilmenin ön koşullarından biri olan her vatandaşa eşit sağlık hizmeti 

sunabilmek için devletimiz büyük bütçeler ve çok sayıda insan kaynağını bu sektöre 

yönlendiriyor. Özel sağlık kuruluşlarını da eklediğimiz zaman ortaya pek çok 

ülkeden daha yaygın ve ileri bir sağlık hizmeti standardını yakalamış, ülkenin en 

büyük sektörlerinden biri çıkıyor. Tüm ülkelerde olduğu gibi Bangladeş‟te de sağlık 

sistemi çok önemli, çünkü her bir bireyin hayatının dönüm noktasında o bireyi daha 

iyiye veya daha kötüye götürebiliyor. Çok iyi tasarlanmış ve işletilen bir sistem tüm 

ülkeye güven verirken, sürekli hata yapan ve sürdürülmesi imkansız bir sistem ise o 

ülkede yaşayanlar için çözümsüz gibi görünen bir endişeye kaynaklık edebiliyor. 
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Bu yüzden her ülke sağlık sistemini kendi sorunlarına özgü çözümlerle 

oluşturmuştur. Birbirinin tamamen aynısı sağlık sistemlerine rastlamak bu yüzden 

zordur. Bazı ülkelerde iyi yetişmiş doktor çok ama kaynak yoktur, bazılarında 

kaynak ve iyi yetişmiş doktor vardır ama teknoloji yeterince iyi değildir. Bangladeş 

de kendine has bir sağlık sistemine sahip. Devletin yürüttüğü sağlık politikalarının ve 

düzenlemelerinin özel kesimin kamudan daha az büyümesindeki önemli sebeplerden 

biri olduğu ifade edildi. Sağlık sektörünün geleceği ile ilgili yön gösterici bilgilerin 

Bangladeş‟teki ve Bangladeş dışındaki sağlık yatırımcıları ile paylaşılmasına ihtiyaç 

olduğu belirtildi
79

. 

Bangladeş‟te özel sağlık sigortası sektörünün küçük olduğu ve cepten 

ödemeli hastaların yapısı gereği kırılgan olduğu belirtildi. Sürdürülebilir sağlık 

hizmetleri için sağlık kurumlarının 5 ana faktörü arttırmaya odaklanmaları gerektiği 

ifade edildi: Gelirler, kârlılık, varlık verimliliği, organizasyonel etkinlik ve 

verimlilik.  

Hastanelerin dış kaynaklarla yatırım yapmasının varlık verimliliğini 

düşürdüğü, bu sebeple öz kaynak-dış kaynak dengesi sağlanması gerektiği belirtildi. 

Özel sektörde önceki yıllardaki yüksek kârlılık oranlarının çok düştüğü, bu sebeple 

tüm özel hastanelerin organizasyonel maliyetlerini kontrol altında tutmak 

durumundadır ve sürdürülebilir bir sağlık sistemi için sağlık harcamalarının ve satın 

alınan hizmetlerin verimliliğinin kontrol altına alınması gerekiyor. Kamu hastane 

birliklerinin sağlık sektöründe, her bölgenin kendi performans hedefleri ile 

yönetilmesi sayesinde sağlık sektöründe rekabetin olumlu yönde arttırılması ve 

sürdürülebilirliğe ve kalite artışına katkıda bulunmak lazımdır. Son olarak, sağlık 

harcamalarıyla ilgili veriler bakılınca Bangladeş‟te sağlık sisteminin 

sürdürülebilirliği durumda olduğunu ümit edilebilir.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SAĞLIK HĠZMETLERĠ DÜZEYĠNDE ULUSLARARASI 

KARġILAġTIRILMASI VE SAĞLIK HĠZMETLERĠ ÜRETĠM 

FONKSĠYONU BELĠRLENMESĠ 

 
 

Ülkelerin geliĢmiĢlik seviyesi arttıkça GSYĠH'den sağlık harcamaları için 

daha büyük miktarlarda pay ayrılmaktadır. Ülkelerin zaman içerisinde gelirlerindeki 

artıĢ da dikkate alındığında sağlık harcamaları için ayrılan ödeneklerin rakamsal 

olarak da daha yüksek miktarlarda olduğu açıkça söylenebilir. Sağlık harcamalarının 

düzeyi ve kalitesinin bir sonucu olan sağlık hizmet göstergeleri açısından bazı 

geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerin arasında sağlık gözlemelerde karĢılaĢtırılması 

bu bölümünde yer almaktadır. Sağlık harcamalarının artı nedenleri, ekonomik, 

teknolojik, sosyal ve kültürel faktörler olarak sıralanabilir. Sağlık, birey ve toplum 

için taĢıdığı önem nedeniyle öncelikli olarak sunulması gereken bir hizmet türü 

olmaktadır. Sağlık hakkı veya sağlıklı yaĢama hakkı, insanların temel haklarından 

birisidir. Sağlık; sadece hastalık ve sakatlığın olmayıĢı değil, bedence, ruhça ve 

sosyal yönden tam iyilik halidir ve ulaĢılabilir en yüksek standarttaki sağlık 

seviyesine ulaĢmak, ırk, siyasi görüĢ, ekonomik ve sosyal konumu ne olursa olsun 

tüm bireylerin temel hakkıdır. Bu hakkın bireylere eĢitlik ve etkinlik sınırları içinde 

sunulabilmesi için, kıt kaynakların en iyi bir Ģekilde kullanılarak sağlık alanında en 

etkin üretim düzeyinin elde edilmesi sağlık ekonomisinin temel amacıdır. Ġnsanların 

yaĢamak ve yaĢamlarını devam ettirmek için bazı ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçları 

karĢılayabilmek için mal ve hizmet tüketimi yaparlar. Ġnsanların sınırsız tüketim 

isteklerini sınırlı (kıt) kaynaklarla en iyi nasıl tatmin edileceğini inceleyen bir sosyal 

bilim dalı olan ekonomi bilimi insanların ne kadar çok mal ve hizmet tüketirlerse, 

kendilerini o kadar mutlu hissedeceklerini varsayar
1
. 

 

Sağlık hizmetlerini iyileĢtirme çalıĢmaları, sadece geliĢmekte olan ülkelerin 
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değil, geliĢmiĢ ülkelerin de temel ve öncelikli gündem maddesi olmaya devam 

etmektedir. Sağlık harcamalarının bilinmesi ülkelerin sağlık sektörüne tahsis ettikleri 

kaynakların bilinmesi açısından önem taĢıdığı gibi, ülkelerarası karĢılaĢtırmalar ve 

sektörler arası karĢılaĢtırmalar yapabilme açısından da önemlidir. Sağlık 

harcamalarının yapılması sonucu ortaya çıkan çıktı olarak ifade edilen sağlık 

statülerinin belirlenmesi de ülkeler açısından geliĢmiĢ veya geliĢmiĢ olma ölçütü 

olarak ele alınmaktadır.Toplumun sağlık hizmetleri düzeyi ile ekonomik geliĢmiĢlik 

arasında yakın bir iliĢki söz konusudur. Ekonomik geliĢmesini belli bir düzeye 

getirebilmiĢ toplumlarda sağlık için ayrılan kaynaklar arttığı gibi, bireylerin sağlık 

bilinci de yükselmektedir. Bununla birlikte, sağlık düzeyinin geliĢimi de artan 

verimlilik yoluyla ekonomik büyümeyi hızlandırmaktadır
2
. Örneğin, sağlıklı 

bireylerin daha iyi eğitilebilecek olmaları ve daha önemlisi sağlıklı bireylerin 

eğitilmesi durumunda eğitim yatırımlarından daha uzun süreli yararlanma imkânının 

doğacak olması, eğitim yanında sağlığa da önem verilmesi gerektiğini ortaya 

koymaktadır. Ayrıca, çoğu iktisatçı toplumların sağlık düzeyinin geliĢmiĢ olmasının, 

verimliliğe dolayısıyla ülke kalkınmasına olumlu etkilerinin olacağını kabul etmekte 

ve konu ile ilgili yapılan ampirik çalıĢmalarda ise, sağlığın genel olarak ekonomik 

büyümeyi pozitif etkilediğine iliĢkin ampirik sonuçlara ulaĢılmaktadır. Gelir ve 

sağlık arasında karĢılıklı bir iliĢkinin olduğu hem uygulamalı, hem de teorik 

çalıĢmalar ile ispatlanmıĢtır. Yükselen gelir seviyesine bağlı olarak daha iyi ve temiz 

su arzı sağlanabilmekte ve böylece iyi bir koruyucu sağlık hizmeti yapılabilmektedir. 

 

Ülkelerin sağlık hesaplarının tanımlanması son yıllarda politika belirleyicileri 

için önemli bir konu olmuĢtur. Çünkü belirlenen hedeflere ulaĢılabilmesi için, 

mevcut kısıtlı kaynakların sektör içindeki miktarı ve dağılımı, bu kaynakların akıĢ 

yönü, Ģekli ve geçmiĢte gözlenen hareketleri ile gelecekte beklenen eğilimleri 

konusunda detaylı ve doğru bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. Giderek artan sağlık 

harcamaları belirlenen hedeflere ulaĢılmasında baĢlı baĢına bir sorun olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Bir ülkenin sağlık harcamaları, o ülkenin genel ekonomik 

yapısı ve yaĢam düzeyi ile yakından iliĢkilidir. Bir ülkede gayri safi milli hâsıladan 
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(GSMH) sağlık için ayrılan payın azalması, sağlık düzeyinde bir kötüleĢmeyi; 

artması ise sağlık düzeyinde bir iyileĢmeyi beraberinde getirmektedir. KiĢi baĢına 

düĢen gelirde meydana gelen artıĢlar da, toplam sağlık düzeyini yakından 

etkilemektedir
3
.Bu bölümde öncelikle Sağlık düzeyini belirleyen faktörler olarak da 

nitelendirilebilen sağlık girdileri hakkında bilgi verilecektir, sonra bazı seçilmiĢ 

geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkeler arasında sağlık gözlemelerde karĢılaĢtırılması 

incelecektir ve bundan sonra sağlık girdileri/ gözlemeleri kullanarak bir sağlık 

hizmetleri üretim fonksiyonu belirlenecektir. 

 

3.1. SAĞLIK HĠZMETLERĠ DÜZEYĠNĠ BELĠRLEYEN 
 FAKTÖRLER 

 

Sağlık düzeyini belirleyen faktörler olarak da nitelendirilebilen sağlık 

girdileri ya da göstergeleri genel olarak gelir, eğitim, sağlık harcamaları, sağlık 

hizmetleri, yaĢam biçimi ve çevresel faktörlerdir. Bununla birlikte, sağlık hizmetleri 

düzeyinin sosyo-ekonomik belirleyicileri üzerine yapılan çalıĢmalarda çok farklı 

sağlık girdilerinin de kullanıldığı görülmektedir. Bu çalıĢmalar ve kullanılan ilgili 

değiĢkenler diğer faktörler alt baĢlığı altında incelenecektir. 
 
 

3.1.1. Gelir 
 

Gelir, sağlığı doğrudan etkileyen bir faktördür. Daha yüksek gelir düzeyi 

bireylerin daha kaliteli mallar tüketmesini, daha iyi barınma ve yaĢam koĢullarına 

sahip olmasını sağlayarak, yaĢam kalitesine etki edecek koĢulları 

Ģekillendirmektedir. Dolayısıyla gelir, sağlık hizmetleri düzeyini olumlu ve önemli 

ölçüde etkileyen bir faktördür. Ancak diğer taraftan özellikle son yirmi yılda yapılan 

çalıĢmalara bakıldığında, yüksek bir gelir düzeyinin bireylerin yaĢam biçimlerini 

değiĢtirerek sağlık hizmetleri düzeyini olumsuz yönde de etkileyebileceğini ortaya 

koymaktadır. Auster, Leveson ve Sarachek (1969) gelirin artmasıyla birlikte 

bireylerin daha az egzersizin olduğu, daha kötü tüketim kalıplarının tercih edildiği, 

daha yoğun ve stresli bir yaĢam biçimine kaydıklarını belirtmektedir. Bu nedenle 

genellikle gelir ve sağlık hizmetleri düzeyi arasında doğrusal olmayan bir iliĢki 
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bulunduğu vurgulanmaktadır. Literatürde yüksek gelirli ülkelerde gelirin sağlık 

hizmetleri düzeyi üzerindeki etkisinin azalan getiriye tabi olduğu özellikle 

vurgulanan noktalardan biridir. Or'a (2000) göre ekonomik geliĢmiĢliğin artan sigara 

ve alkol tüketimi, hava kirliliği, stres gibi sonuçları gelirin sağlık hizmetleri düzeyi 

üzerindeki azalan getiri etkisini ortaya koymaktadır
4
. 

 

Fuchs (1974) minumum düzeyde bir gelirin kiĢilerin sağlığı söz konusu 

olduğunda oldukça önemli olduğunu ancak bu gelir düzeyinin ötesine geçildiğinde 

ölüm oranları (sağlık  düzeyi) ile gelir arasında özellikle geliĢmiĢ ülkelerde yüksek 

bir korelasyon bulunmadığını belirtmektedir
5
. 

 

ġekil 2 : Gelirin Sağlık Hizmetleri Düzeyi Üzerindeki Etkisi 

 
 Kaynak: R.Auster et. al. , “The Production of Health, An Exploratory Study”, The Journal of 

Human Resources,No. 4, 1969,pp. 411-436. 

 

ġekil 2'de gelirin sağlık üzerindeki etkisi sunulmaktadır. ġekilden de 

görüldüğü gibi HT, gelir ve sağlık arasındaki brüt iliĢkiyi gösterirken, HM+T, gelir 

artıĢı ile birlikte artan sağlık hizmetlerine ulaĢabilirlik ve eğitim olanaklarının sağlık 

                                            
4
 Z. Or, “Determinants of Health Outcomes in Industrialised Countries: A Pooled, Cross-Country, 

Time-Series Analysis” OECD Economic Studies,No. 30, 2000,pp. 54-77. 
5
 V.R. Fuchs,Who Shall Live?, Basic Books: New York, 1974,p.144. 

 



 

 172 

üzerindeki olumlu etkisini göstermektedir. Bu eğri, sağlık hizmetleri düzeyini 

etkileyen diğer bütün faktörler sabit iken monotonik olarak azalan oranda artan bir 

eğri özelliği taĢımaktadır. Burada HT, hem HM+T hem de sağlık hizmetlerine 

ulaĢabilirlik ve eğitim dıĢındaki gelirle iliĢkili faktörlerin hepsini birden temsil 

etmektedir. HY ise gelirin sağlık hizmetleri düzeyi üzerindeki net etkisini 

göstermektedir. Bu nedenle alternatif olarak HY, HT'den HM+T çıkarılarak elde 

edilebilmektedir. 
 

ġekilde görüldüğü gibi HY eğrisi daha düĢük gelir düzeylerinde artmakta 

ancak maksimum noktaya ulaĢtıktan sonra sürekli bir düĢme eğilimi içerisine 

girmektedir. Eğrinin artan kısmı, sağlık düzeyini yükselten temel beslenme, barınma 

olanaklarını gösterirken; eğrinin azalan kısmı gelir artıĢıyla bozulan beslenme 

kalıpları, egzersiz ve stres gibi faktörlerin etkisini yansıtmaktadır. 

 

Auster, Leveson ve Sarachek (1969) tarafından A.B.D. için yapılan çalıĢmada 

yukardaki açıklamaları destekler nitelikte gelirin ölüm oranları
7
 üzerinde olumlu 

yönde ve önemli bir etkisi olduğu sonucuna ulaĢıldığı görülmektedir. ÇalıĢmanın 

A.B.D. gibi yüksek gelirli bir ülke için yapılması, bulunan bu sonucun en önemli 

nedeni olarak gösterilmiĢtir. Ayrıca bulunan sonucun gelir ve eğitim arasındaki 

karĢılıklı yüksek korelasyondan kaynaklanmadığının gösterilmesi amacıyla eğitim 

değiĢkeni analizden çıkarılarak tahmin tekrarlanmıĢ, fakat bu durumda dahi gelirin 

sağlık hizmetleri düzeyini olumsuz yönde etkilediği sonucuna ulaĢılmıĢtır
6
. Benzer 

Ģekilde, Hitiris ve Posnett'in (1992) seçilmiĢ 20 Ekonomik Kalkınma ve ĠĢbirliği 

Örgütü (OECD) ülkesi için bağımlı değiĢken olarak bebek ölüm oranlarının 

kullanıldığı çalıĢmasında kiĢi baĢına düĢen gelirin sağlık hizmetleri düzeyini olumsuz 

yönde etkilediği sonucuna ulaĢılmıĢtır
7
. Ancak Auster, Leveson ve Sarachek (1969) 

sağlık hizmetleri düzeyi göstergesi olarak bebek ölüm oranları seçildiği takdirde, 

gelirin sağlık hizmetleri düzeyi üzerinde olumlu yönde bir etkisi olduğu sonucuna 

ulaĢılması gerektiğini belirtmektedir. 
 

                                            
6
 R.Auster et. al. , “The Production of Health, An Exploratory Study”, The Journal of Human 

Resources,No. 4, 1969,pp. 411-436. 
7
 Hitiris,Posnett ,a.g.e.,pp. 173–181. 
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Thornton (2002) tarafından Auster, Leveson ve Sarachek (1969) temel 

yaklaĢımı benimsenerek A.B.D. için benzer bir çalıĢma yapılmıĢtır. Sağlık çıktısı 

olarak yaĢa göre düzenlenmiĢ ölüm oranlarının kullanıldığı çalıĢmada, gelir 

bağlamında Auster, Leveson ve Sarachek (1969) ile tutarlı sonuçlar elde 

edilmemiĢtir.Thornton (2002) sağlık hizmetleri düzeyinin gelir esnekliğini (-0.179) 

olarak bulmuĢtur. BaĢka bir ifadeyle diğer faktörler sabit iken kiĢi baĢına düĢen 

gelirde %1'lik bir artıĢ, yaĢa göre düzenlenmiĢ ölüm oranlarını yaklaĢık olarak %18 

oranında düĢürmektedir
8
. 

 

Gelirin sağlık üzerinde olumlu veya olumsuz doğrudan bir etkisinin 

olmasının yanı sıra, eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanma, daha elveriĢli bir 

yaĢam ortamının sağlanması gibi sağlık hizmetleri düzeyini olumlu yönde etkileyen 

diğer faktörleri etkilemesi nedeniyle dolaylı bir etkiye de sahip olduğu söylenebilir. 

Bir baĢka ifadeyle gelir, doğrudan sağlık hizmetleri düzeyini etkilemekle birlikte, 

sağlık hizmetleri düzeyini belirleyen sosyoekonomik, çevresel, tıbbi, demografik 

birçok değiĢkeni de etkilemektedir. Bu nedenle, analize sadece geliri dahil etmek, 

gelirin etkilediği diğer değiĢkenler nedeniyle gelirin sağlık hizmetleri düzeyi 

üzerindeki net etkisine ulaĢmak için doğru bir yöntem olmayacaktır. Dolayısıyla 

gelirin sağlık  düzeyi üzerindeki gerçek etkisinin belirlenebilmesi için analize sağlık 

harcamaları, eğitim harcamaları, ĢehirleĢme gibi gelire bağlı olan diğer değiĢkenlerin 

de dahil edilmesi gerekmektedir. 
 

Sağlık hizmetleri düzeyi ve bunun belirleyicileri ile ilgili çalıĢmalara 

bakıldığında Or (2000) tarafından hem kadınlar hem de erkekler için ayrı ayrı 

yapılan ampirik çalıĢmada her iki cinsiyet için de, sosyo-ekonomik faktörlerden en 

önemlisi olarak nitelendirilen gelir değiĢkeninin sağlık hizmetleri düzeyi üzerinde 

olumlu yönde bir etkisi olduğu sonucuna ulaĢıldığı görülmektedir. Bulunan sonuçlara 

göre gelir, sağlığın en önemli ikinci belirleyicisidir. Sağlık hizmetleri düzeyi 

üzerinde etkili olabilecek diğer bütün değiĢkenler sabit tutulduğunda 21 OECD 

ülkesi için 1970-1992 döneminde kiĢi baĢına düĢen gelir % 1 artıĢ gösterdiğinde, 

prematüre ölümlerde %10-30 arasında bir düĢüĢ gerçekleĢmektedir. Or (2000) gelirin 

sağlık hizmetleri düzeyi üzerindeki olumlu etkisini, ekonomik geliĢmenin yaĢam 

                                            
8 J. Thornton,“Estimating a Health Production Function for The U.S: Some New Evidence” ,Applied 

Economics, No.34, 2002,pp. 59–62. 
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koĢulları, hijyen, barınma gibi faktörleri etkilemesine bağlamaktadır
9
. 

 

Benzer Ģekilde Siddiqui ve Mahmood (1994) tarafından geliĢmekte olan ve 

geliĢmiĢ ülkelerin sağlık hizmetleri düzeyinin belirleyicilerinin 1960, 1970 ve 1990 

yılları için araĢtırıldığı çalıĢmada kiĢi baĢına düĢen gelirin yaĢam beklentisini pozitif 

yönde ve bebek ölüm oranını negatif yönde etkilediği sonucuna ulaĢılmıĢtır
10

. Bu 

çalıĢma gelirin, hem düĢük hem de yüksek gelirli ülkelerde sağlık hizmetleri 

düzeyinin önemli bir belirleyicisi olduğunu göstermesi bakımından oldukça 

önemlidir. Fayissa ve Gutema (2005) ise ampirik çalıĢmalarını Afrika ülkeleri için 

yapmıĢlar ve gelirin beklenen yaĢam süresini arttırdığı sonucuna ulaĢmıĢlardır
11

. 
 

Cremieux, Ouellette ve Pilon (1999) ise yüksek bir gelir düzeyinin özellikle 

sigorta kapsamında olmayan bireylerin de sağlık hizmetlerine ulaĢabilmesini 

sağlaması açısından çok önemli olduğunu vurgulamaktadır. Bu bağlamda düĢük 

düzeyde gelir, sağlık hizmetlerine ulaĢabilirliğin önündeki en önemli engeldir. 

Yazarların Kanada için yaptıkları ampirik çalıĢmada gelirin bebek ölüm oranlarını 

negatif yönde ve yaĢam beklentisini pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Buraya kadar sözü edilen ampirik çalıĢmaların dıĢında daha bir çok çalıĢmada gelirin 

sağlık hizmetleri düzeyini olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaĢılmıĢtır
12

. 

Gelirin sağlık hizmetleri düzeyi üzerinde önemli bir etkisi bulunmakla 

birlikte, gelir ve sağlık arasındaki nedensellik iliĢkisinin yönü konusunda anlaĢmaya 

varıldığını söylemek zordur. Bu nedenle literatürde genellikle gelir ve sağlık arasında 

çift yönlü bir nedensellik iliĢkisi olduğu ortaya konmakla birlikte nedensellik 

iliĢkisinin yönünün değiĢik gelir grupları için farklılaĢtığı belirtilmektedir. 
 

 

Diğer yandan gelir ve sağlık arasındaki iliĢkinin analizinde zaman çok önemli 

ve göz önüne alınması gereken bir faktördür. Zamanın tek bir anında göz önünde 

bulundurulan gelir, bireyin hayatı boyunca gerekli olan temel ihtiyaçlara 

                                            
9
 Or,a.g.e.,pp. 54–77. 

10
 R.Siddiqui, M.A. Mahmood,“The Determinants of Health Status: A Cross-Country Analysis”, The 

Pakistan Development Review,Vol.33,No.4, 1994,pp.745–758. 
11

 B.Fayıssa,P. Gutema,“Estimating A Health Production Function for Sub- Saharan Africa (SSA)”, 

Applied Economics,No.37,2005,pp. 155–164. 
12

 P.Cremieux et.al., “Health Care Spending as Determinants of Health Outcomes”, Health 

Economics, No.8,1999,pp. 627-639. 
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ulaĢabilirliğinin zayıf bir göstergesidir. Bu nedenle gelirin sağlık hizmetleri düzeyi 

üzerindeki gerçek etkisinin belirlenebilmesi için gelirin zaman içindeki değiĢimi göz 

önüne alınmalıdır
13

. Ancak gelirin sağlık hizmetleri düzeyi üzerindeki etkisinin 

araĢtırılmasında zaman boyutu kadar gelir dağılımı da çok önemli bir yer 

tutmaktadır. Çünkü gelirin sağlık hizmetleri düzeyi üzerindeki etkisi her gelir 

seviyesinde aynı değildir. Sen'in (1998) de belirttiği gibi gelir, bireyin yaĢam 

kalitesinin temel belirleyicisi olarak çok önemli olsa da ulusal gelirin dağılımı da 

toplumun sağlık hizmetleri düzeyi üzerinde çok önemli bir etkiye sahiptir. Bazı 

çalıĢmalarda gelir eĢitsizliğinin sağlık hizmetleri düzeyini olumsuz yönde etkilediği 

sonucuna ulaĢılmıĢtır.Benzer Ģekilde Berger ve Messer (2002), gelir eĢitsizliği 

göstergesi olarak gini katsayısını ve sağlık hizmetleri düzeyi göstergesi olarak ölüm 

oranını kullandıkları ampirik çalıĢmalarında gelir eĢitsizliği katsayısını (-0.096) 

olarak bulmuĢlardır
14

. 

 

Belek ve Köksal'a (1998) göre orta ve yüksek gelirli ülkeler için gelir 

artıĢının belli bir gelir seviyesinin üzerinde tek baĢına önemli bir etkisi 

bulunmamaktadır. Belli bir gelir eĢiği aĢıldıktan sonra bu etkinin yerini gelir 

dağılımındaki eĢitsizlik almaktadır. Gini katsayısı veri kısıtı nedeniyle elde 

edilemediği için nüfusun gelirden en çok pay alan en üstteki %20'lik diliminin gelir 

payının, en az pay alan %20'lik diliminin gelir payına oranını kullanan Belek ve 

Köksal'ın (1998) çalıĢmalarında gelir eĢitsizliğinin sağlık hizmetleri düzeyi üzerinde 

çok yüksek düzeyde olmasa da istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna 

ulaĢılmıĢtır
15

. 
 

Gelirin sağlık hizmetleri düzeyi üzerindeki etkisi söz konusu olduğunda 

dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta, gelirin sağlık hizmetleri düzeyi üzerindeki 

etkisinin evrensel ve otomatik olmamasıdır. Bir baĢka deyiĢle, yüksek kiĢi baĢına 

                                            
13

 M. Benzeval, K. Judge, “Income and Health: The Time Dimension”, Social Science and Medicine, 

Vol.52,No.9, 2001,pp.1371–1390. 
14

 M.C. Berger,J. Messer, “Public Financing of Health Expenditures, Insurance and Health 

Outcomes”, Applied Economics,No.34, 2002,pp. 2105–2113. 
15

 Ġ.Belek, C.D. Köksal,“Sağlığın Ekonomik Belirleyicileri-Ekonometrik Bir Analiz”, Toplum ve 

Bilim,No.76,1998,pp. 213–230. 
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düĢen gelir her zaman ve her koĢulda daha iyi bir sağlık hizmetleri düzeyini 

sağlayamamaktadır. Bu duruma örnek olarak Tablo 41'deki veriler gösterilebilir.  

 

Tablo 41: Gelir ve Sağlık ĠliĢkisi (2001) 

Ülke Gelir (kiĢi 
baĢına) 

YaĢam Beklentisi 

Kosta Rika 3900 77.6 

Fransa 30492 79.2 

Çin 24505 79.9 

A.B.D. 31592 78 

Ġtalya 21144 78.5 

Ġsveç 31627 79.7 

Japonya 44457 81.0 

Türkiye 2873 69.7 

Belçika 25520 78.3 

Çek Cumh.. 14720 74.9 

Polonya 9450 73.5 

Pakistan 1890 63.4 

Mozambik 1140 41.7 

Ġngiltere 24160 77.4 

Hindistan 2840 63.0 

 Kaynak: World Bank, World Development Index Database verilerinden derlenmiĢtir. 

 

Tablo 41'de görüldüğü gibi Kosta Rika kiĢi baĢına düĢen gelirle ölçülen 

geliĢmiĢlik düzeyinden beklenmeyecek derecede fazla ortalama yaĢam sağlarken, 

A.B.D. dünyada en fazla kiĢi baĢına sağlık harcaması yapan ve kiĢi baĢına düĢen 

gelir anlamında oldukça iyi bir performans sergileyen bir ülke olmasına rağmen 

yaĢam beklentisi bakımından gelire göre olması gereken düzeyin çok altındadır. 

Dolayısıyla ülkeler için yüksek bir gelir, her zaman temel toplumsal sağlık 

göstergeleri bakımından iyi bir performans anlamına gelmemektedir. 
 
 

3.1.2. Sağlık Harcamaları 
 

Auster, Leveson ve Sarachek'in (1969) yaptığı çalıĢmadan itibaren sağlık 

hizmetleri düzeyinin sosyo-ekonomik belirleyicileri üzerine yapılan araĢtırmaların 

öncelikli amacı, özellikle sağlık harcamalarının sağlık hizmetleri düzeyi üzerindeki 

etkisinin araĢtırılması olmuĢtur. Bu durumun en önemli nedeni, dünya genelinde 

sağlık harcamalarının artıĢ eğilimi ile toplumların sağlık düzeylerindeki iyileĢmelerin 

paralel gitmesidir. 
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Avrupa Birliği ülkelerinde 1960-1995 yılları arasında ortalama olarak bebek 

ölüm oranı binde 3.3'den, 0.6'ya düĢerken, kadınlarda beklenen yaĢam süresi 72.5 

yıldan 80 yıla, erkeklerde beklenen yaĢam süresi ise 67.6 yıldan 73.6 yıla çıkmıĢtır. 

Aynı dönemde toplam sağlık harcamalarının milli gelir içerisindeki payı ise %3.4'ten 

%7.7'ye çıkmıĢtır
16

. Bu rakamlara göre sağlık harcamalarının sağlık hizmetleri 

düzeyi üzerinde ihmal edilemez bir etkisi olduğu söylenebilir. Ancak diğer taraftan 

A.B.D. dünya genelinde en yüksek sağlık harcaması yapan ülkelerden biri olmasına 

rağmen, sağlık göstergelerinin diğer geliĢmiĢ ülkelerle kıyaslandığında o kadar iyi 

olmadığı görülmektedir. Benzer Ģekilde, birçok geliĢmiĢ ülke A.B.D'den çok daha az 

sağlık harcaması yaptığı halde daha iyi sağlık göstergelerine sahiptir. Bu nedenle 

sağlık harcamalarının sağlık hizmetleri düzeyi üzerindeki etkisinin belirlenebilmesi 

için diğer birçok koĢulun göz önüne alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 
 

Sağlık harcamalarının artıĢı öncelikle toplumun yararlanacağı sağlık 

hizmetlerinin ve olanaklarının da artması anlamına gelmektedir. Ayrıca sağlık 

harcamaları, sağlık hizmetleri düzeyini yükselten birçok mal ve hizmetin topluma 

sunulmasını da sağlamaktadır. Ancak diğer taraftan, sağlık harcamalarının sağlık 

hizmetleri düzeyi üzerindeki marjinal katkısı bazı nedenlerden ötürü olumsuz 

yöndedir. Fayissa ve Gutema (2005), sağlık harcamalarının sağlık hizmetleri düzeyi 

üzerindeki etkisini belirleyen faktörün, bu harcamaların finansmanı olduğunu 

belirtmektedirler. Buna göre; eğer sağlık harcamaları ve özellikle kamu tarafından 

yapılan sağlık harcamaları, kullanıcı katkılarından veya vergilerden finanse 

ediliyorsa sağlık hizmetleri düzeyini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Çünkü 

bireyler bu vergi veya katkıları ödeyebilmek için barınma, yiyecek, giyecek, hijyen 

gibi sağlık hizmetleri düzeyi üzerinde doğrudan etkisi olan temel harcamalarını 

kısmak zorunda kalmıĢ olabilirler. Bir baĢka deyiĢle, sağlık harcamaları kiĢilerin 

vergilerinden finanse ediliyorsa, bu durum bireylerin yaĢam için temel olan 

harcamalarını düĢürücü yönde ikame etkisi yaratabilmektedir
17

. 
 

Çoğunlukla toplulaĢtırılmıĢ verilerle yapılan çalıĢmalarda belli bir zamanda, 

özellikle endüstrileĢmiĢ ülkeler için sağlık harcamaları ile sağlık çıktıları arasında 

                                            
16

 Nixon,Ulmann,a.g.e.,pp. 7–18. 
17

Fayissa,Gutema,a.g.e.,pp.155–164. 
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anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır. Fayissa ve Gutema (2005) ise, çalıĢmalarında 

sağlık harcamalarının sağlık düzeyini olumsuz yönde etkilediği sonucuna ulaĢmıĢtır. 

Bu sonucun gelir ile sağlık harcaması arasındaki çoklu doğrusallık probleminden 

kaynaklanmadığının araĢtırılması için gelir değiĢkeninin dıĢlanarak tekrarlandığı 

uygulamada dahi sağlık harcamalarının sağlık hizmetleri düzeyi üzerinde negatif 

yönde ve istatistik bakımından anlamlı bir etkisinin olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır
18

. 
 

Sağlık harcamalarının sağlık hizmetleri düzeyi üzerinde olumsuz bir etkisi 

olduğunu bulan çalıĢmalar, Cremieux, Ouellette ve Pilon'a (1999) göre heterojen veri 

nedeniyle bu sonuca ulaĢmıĢlardır. Bahsedilen heterojenlik, analize dahil edilen 

ülkelerdeki metodolojilerde, değiĢkenlerin tanımlarında ve ölçümlerindeki 

farklılıklardır. Diğer yandan, bazı ülkelerde ciddi genetik farklılıklar bulunmaktadır. 

Bu farklılıklar nedeniyle bu ülkelere aynı sağlık harcaması yapılsa bile sağlık 

hizmetleri düzeyi üzerindeki etkiler oldukça farklı olabilmektedir. Bu nedenle 

Cremieux, Ouellette ve Pilon (1999) tarafından homojen veri kullanılarak yapılan 

çalıĢmada sağlık harcamalarının sağlık hizmetleri düzeyi üzerindeki etkisinin olumlu 

yönde ve oldukça etkili olduğu sonucu elde edilmiĢtir. Benzer Ģekilde Or (2000) 

analizlerin az sayıda gözlemle yapılması ve ülkelere özgü etkilerin dikkate 

alınmamasının, sağlık harcamalarının net etkisinin ortaya konulmasının önündeki 

engeller arasında olduğunu belirtmektedir
19

. 
 

Sağlık harcamalarının finansman açısından kamu ve özel sağlık harcamaları 

olarak ayrılması, hem politika amacı hem de sağlık çıktılarının etkinliği için önem 

taĢımaktadır. Kamu sağlık harcamaları, sağlanan sağlık hizmetlerinin miktarını ve 

kalitesini etkilerken aynı zamanda kamu müdahaleleri dolaylı olarak, sağlık 

sisteminde yer alan girdilerin göreli fiyatlarını da etkilemektedir
20

. Bu nedenle kamu 

harcamaları, sağlık sistemlerinin sağlık hizmetleri düzeyi üzerindeki etkilerinin 

görülmesi açısından önemlidir. Ancak kamu sağlık harcamalarının sağlık hizmetleri 

düzeyi üzerindeki en önemli etkisinin, toplumun her kesiminin sağlık hizmetlerine 

ulaĢabilirliğini sağlaması olduğunu belirtmek gerekmektedir. Dolayısıyla kamu 
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 Cremieux et.al.,a.g.e.,pp. 627-639. 
20
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sağlık harcamalarının sağlık düzeyini olumlu yönde etkilediği sonucu ortaya 

çıkmaktadır. 

 

Berger ve Messer (2002) ise kamu sağlık harcamalarının, her durumda sağlık 

hizmetleri düzeyi üzerinde olumlu yönde etkisinin olmadığını vurgulamaktadır. Buna 

göre artan kamu finansmanı, daha az etkin sağlık hizmetleri üretimine ve daha kötü 

sağlık çıktılarına neden olabilmektedir. Bunun nedenleri arasında kamu 

harcamalarının etkinsiz olması veya kamu harcamalarının finansmanının vergilerle 

yapılması durumunda, bu vergilerin bireylerin temel mal ve hizmet tüketimini 

kısmalarına neden olması yer almaktadır. Ayrıca çalıĢmalara dahil edilen kamu 

sağlık harcamalarının hangi harcama kalemlerinden oluĢtuğu da önemli olan diğer 

bir faktördür. Berger ve Messer'e (2002) göre; sadece yatay kesit verilerini kullanıp, 

zaman faktörünü dikkate almayan çalıĢmalar kamu sağlık harcamaları ile ölüm 

oranları arasında negatif bir iliĢki bulmaktadır
21

. Ancak bu sonuçlar, zaman içinde 

kamu sağlık harcamaları ile ölüm oranları arasındaki iliĢkinin pozitif yönlü olabilme 

ihtimali nedeniyle çeliĢkilidir.  
 

Birçok ülkede sağlık sektöründe hizmet sağlanmasında özel sektörün rolünün 

giderek artması sonucunda hakkaniyet ve kaynak tahsisi konularının daha da fazla ön 

plana çıktığı görülmektedir. Bununla birlikte sağlanan bakımın kalitesi konusundaki 

duyarlılıklar da artmaktadır. Bu nedenle çoğu kez önerilen politika kamu sektörü ile 

özel sektörün etkin iĢbirliklerine yönelmeleri ve bu iki kesim arasındaki özendirme 

ve ödüllendirme farklılıklarının giderilmesidir. 
 

Sağlık harcamalarının kamu ve özel harcamalar olarak finansman sistemi 

bakımından ayrılmasının yanı sıra, fonksiyonel ayrımlar da yapılmaktadır. Ġlaç 

harcamalarının sağlık hizmetleri düzeyi üzerindeki etkisi en fazla araĢtırılan 

konulardan biridir. 1978 yılında, özellikle temel sağlık hizmeti alanında olmak üzere, 

kamu kesiminin ilaç eksikliği önemli bir sorun teĢkil etmektedir. Ülkeler sınırlı 

sağlık bütçelerinin %20-40 kadarını ilaç ithali için harcamaktadırlar. Birçok ülkede, 

özel sağlık harcamalarının görece büyük bir oranı ilaç alımı için 
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gerçekleĢtirilmektedir. Avrupa ülkelerinde toplam sağlık fonlarının %30 kadarını ilaç 

harcamaları oluĢturmaktadır
22

. Bu nedenle birçok çalıĢmanın, ilaç harcamalarının 

sağlık hizmetleri düzeyi üzerindeki etkisini araĢtırmaya yönelik olduğu 

görülmektedir  
 

Sağlık harcamalarının sağlık düzeyini belirleyiciliği, seçilen sağlık çıktısına 

göre değiĢiklik göstermektedir. Nixon ve Ulmann'a (2006) göre özellikle bebek ölüm 

oranı sağlık çıktısı olarak seçildiğinde, sağlık harcamalarının sağlık hizmetleri düzeyi 

üzerindeki etkisi göreli olarak daha büyük çıkmaktadır. Bununla birlikte cinsiyet 

ayrımının yapıldığı durumlarda sağlık harcamaları, genellikle kadınların sağlık 

hizmetleri düzeyi üzerinde daha etkili çıkmaktadır. Bu durumun nedenleri arasında, 

kadınların erkeklere göre sağlık hizmetlerini daha sık ve düzenli kullanmaları, 

kadınların biyolojik farklılıkları ve daha çok kadınları hedefleyen kütle taramalarının 

kadınların sağlık hizmetleri düzeyi üzerinde önemli etkilerinin bulunması 

gösterilmektedir
23

. 
 

Diğer yandan dünya geneline bakıldığında, sağlık harcamalarının giderek 

attığı ve tıp biliminde önemli ilerlemelerin sağlandığı gözlenmektedir. Ancak buna 

rağmen toplumların sağlık düzeyinde, toplumun gelir düzeyi farklı kesimlerinin 

sağlık hizmetleri düzeyi eĢitsizliklerinde çok büyük geliĢmelerin sağlanamadığı 

görülmektedir. Dolayısıyla Babazono ve Hillman'nın (1994) da belirttiği gibi, önemli 

olan noktanın sağlık harcamalarının büyüklüğü değil, bu harcamaların nasıl dağıldığı 

ve finanse edildiği ve ne derece etkin kullanıldığı olduğunu söylemek yerinde 

olacaktır
24

. 
 

3.1.3. YaĢam Biçimi 

 

Sağlık düzeyini sadece sağlık sistemleri, sağlık harcamaları ve sağlık 

hizmetleri değil aynı zamanda bireylerin yaĢam biçimi, beslenme ile ilgili kararları, 
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sosyo-demografık koĢullar ve genetik karakteristikler de etkilemektedir. Sağlık 

düzeyleri arasındaki farklılıkların tamamen sağlık harcamaları ve sağlık hizmetleri 

ile açıklanamaması sağlık hizmetleri düzeyi belirleyicileri üzerine yapılan 

çalıĢmaların odak noktasını yaĢam biçimi faktörleri üzerine kaydırdığı söylenebilir. 
 

Dünya Sağlık Örgütü yaĢam biçimini geniĢ anlamda; yaĢam biçimi ve sosyo-

kültürel özellikler ile kiĢisel özellikler tarafından belirlenen bireysel davranıĢ 

kalıpları arasındaki karĢılıklı etkileĢime dayanan yaĢamın genel yolu olarak 

tanımlanmaktadır. Ancak literatürde yaĢam biçimi daha dar bir kapsamla; sağlığı 

etkileyen davranıĢ ve seçimleri içeren, bireylerin bir miktar kontrolünün bulunduğu 

faktörler biçiminde tanımlanmaktadır. YaĢam biçimi değiĢkenlerine birçok 

davranıĢsal değiĢken dahil edilmekle birlikte, alkol ve sigara tüketimi, yağ, Ģeker, et 

tüketimi, günlük alınan kalori ve protein miktarları gibi beslenme değiĢkenleri, 

egzersiz, uyku, evlilik durumu gibi değiĢkenler yapılan ampirik çalıĢmalarda en sık 

kullanılan değiĢkenlerdir
25

. 
 

Literatüre bakıldığında alkol tüketiminin sağlık düzeyine olan etkisinin 

belirsiz olduğu görülmektedir. Öncelikle, aĢırı alkol tüketiminin trafik kazaları, kaza 

sonucu ölüm ve özürlülük gibi sonuçlara yol açmanın yanı sıra, zamanla ciddi 

karaciğer sorunlarını da beraberinde getirdiği bilinmektedir. Aynı zamanda, eldeki 

kanıtlar bir kerede fazla içki tüketmenin kalp üzerinde de önemli etkileri olduğunu 

göstermektedir. Finlandiya'da yapılan bir araĢtırma, bir kerede üç ya da daha fazla 

litre bira içenlerde ani kalp krizi riskinin yedi kat arttığını göstermektedir .Diğer 

yandan Shaw, Horrace ve Vogel (2005) ortalama bir alkol tüketiminin psikolojik ve 

kalp rahatsızlıklarına faydalı olması nedeniyle sağlık düzeyini olumlu yönde 

etkileyebileceğini belirtmektedir. Ancak alkol tüketimi, tıbbi reaksiyonları tersine 

çevirdiği ve bazı kanser türü risklerini arttırdığı için sağladığı olası küçük faydaları 

elimine edebilmektedir. Bu nedenle yapılan birçok çalıĢmada alkol düzeyinin sağlık 

düzeyini olumsuz yönde etkilediği sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Shaw, Horrace ve Vogel (2005) sağlık düzeyinin temel belirleyicileri üzerine 

yaptıkları çalıĢmada alkol tüketiminin katsayısının erkeklerde beklenen yaĢam süresi 
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için istatistiksel olarak anlamlı ancak kadınlarda beklenen yaĢam süresi için anlamsız 

olduğu sonucuna ulaĢmıĢlardır26. Bu sonucun, kadın ve erkeklerde alkol tüketiminin 

sağlık hizmetleri düzeyi üzerindeki etkisinin farklı olmasının altını çizen Cochrane, 

Ledger ve Moore (1978)'in çalıĢmaları ile tutarlı olduğu görülmektedir
27

. 
 

AĢırı alkol tüketiminde olduğu gibi sigara tüketiminin de sağlık hizmetleri 

düzeyi üzerinde olumsuz bir etkisi bulunmaktadır. Sigara kullanımı doğrudan 

akciğeri etkilemekte, kanser ve kalp hastalıkları riskini arttırmaktadır. Aynı zamanda 

bebek sağlığı açısından bakıldığında, hamilelik dönemlerinde sigara içen kadınların 

bu alıĢkanlığı bebek ölüm oranlarını da olumsuz yönde etkilemektedir. Yapılan 

ampirik çalıĢmaların çoğunun sağlık düzeyini olumsuz yönde etkileyen sigara 

tüketiminin katsayısını istatistiksel olarak anlamlı bulduğu görülmektedir. 
 

YaĢam biçimini yansıttığı kabul edilen değiĢken gruplarından bir diğeri ise 

bireylerin davranıĢlarıdır. Yağ, Ģeker, meyve, sebze, et tüketimi ve alınan günlük 

kalori ile protein miktarları, beslenme durumunu ve dolayısıyla bireylerin 

davranıĢlarını gösteren yaĢam biçimi değiĢkenleri olmakla birlikte, bu değiĢkenlerin 

sağlık hizmetleri düzeyi üzerindeki net etkisinin belirlenmesinin oldukça zor olduğu 

söylenebilir. Çünkü beslenme değiĢkenlerinin sağlık hizmetleri düzeyi üzerindeki net 

etkisi, tüketilen miktarlara ve fiziksel aktiviteye bağlıdır. Frech ve Miller (1999), 

düĢük düzeyde bir hayvansal yağ tüketiminin sağlık hizmetleri düzeyi üzerinde 

pozitif bir etkisi olduğunu ancak bu iliĢkinin bir noktadan sonra tersine döndüğünü 

vurgulamaktadır. Ancak alkol tüketiminde olduğu gibi aĢırı yağ tüketimi, kalp 

rahatsızlıkları ve kolesterole neden olduğu için sağlık düzeyini olumsuz yönde 

etkilemektedir. Benzer Ģekilde ortalama bir et tüketimi, önemli bir protein kaynağı 

olması nedeniyle sağlık düzeyini olumlu yönde etkilese de tüketimle birlikte artan 

kolesterol sağlık hizmetleri düzeyi üzerinde olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. 

Cremieux, Ouellette ve Pilon (1999) tarafından yapılan çalıĢmada ise et tüketiminin 

özellikle erkeklerin sağlık hizmetleri düzeyi üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu 
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sonucuna ulaĢılmıĢtır. Yapılan çalıĢmalarda genellikle, meyve ve sebze tüketiminin 

sağlık düzeyini olumlu yönde ancak Ģeker tüketiminin olumsuz yönde etkilediği 

sonucunun elde edildiği görülmektedir
28

. 
 

Beslenme düzeyi, aynı zamanda besinlere ulaĢabilirlik durumu ile de 

yakından iliĢkilidir. Hemen hemen bütün ülkelerde, açlıkla ve malnutrisyonla 

mücadele eden insanlar bulunmaktadır. Nüfus ve yiyecek konusunda bilgi veren 

ülkelerden derlenen, ortalama kalori alımı rakamlarının gösterdiği kadarıyla, küresel 

olarak ortada yeterli yiyecek bulunmakla birlikte, 1990'ların baĢında geliĢmekte olan 

ülkelerde en az 840 milyon insan bu yiyeceklere ulaĢımdan yoksundur. Dünyada kiĢi 

baĢına ortalama kalori alımı 1961-1963'te 2300 kalorinin altında iken, 1969-1971'de 

2440 kaloriye, 1990-1992'de 2720 kaloriye çıkmıĢtır. Bu değerin, 2010 yılında 2900 

kaloriye çıkması beklenmektedir
29

. Görüldüğü gibi bir yandan, özellikle az geliĢmiĢ 

ülkelerde, asgari enerji gereksinimi eĢiğinin altında yer alan insanlar bulunurken; 

diğer yandan özellikle geliĢmiĢ ülkelerde, aĢırı kalori alımı nedeniyle obezite 

oranlarının giderek ağırlaĢan bir problem haline geldiği görülmektedir. Günlük 

alınan kalori miktarı değiĢkeninin sağlık hizmetleri düzeyi üzerindeki etkisi bu iki uç 

durum nedeniyle belirsizdir. Siddiqui ve Mahmood (1994) günlük alınan kalori 

miktarının, beslenme düzeyini yansıtması nedeniyle önem taĢıdığını ancak 

baĢlangıçta oldukça kuvvetli olan etkinin, belli bir beslenme seviyesine eriĢildikten 

sonra azaldığını vurgulamaktadır. Bu nedenle özellikle geliĢmiĢ ülkelerde, besin 

ulaĢabilirliğinin ve aĢırı kalori alımına bağlı olan obezite oranlarının yüksek olması, 

günlük alınan kalori miktarının sağlık düzeyini olumsuz yönde etkilemesine neden 

olmaktadır
30

. 
 

YaĢam biçimini temsilen kullanılan bir baĢka değiĢken ise medeni durumdur. 

Thornton'a (2002) göre; evlilik, bireylere daha fazla bakım sağlamaktadır. Aynı 

zamanda evli bireyler, genellikle riskli aktivitelerde bulunma konusunda tedbirli 

davranmaktadırlar. Dolayısıyla evli olanların sağlık hizmetleri düzeyi daha yüksek 
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çıkmaktadır. Gerçekten de Thornton'un (2002) çalıĢmasında sağlık düzeyini 

belirleyen en etkili değiĢkenin medeni durum olduğu sonucu elde edilmiĢtir
31

.  
 

YaĢam biçiminin sağlık hizmetleri düzeyi üzerinde çok önemli bir etkisi 

bulunmakla birlikte bu etkinin oluĢabilmesi için zaman gerekmektedir. Bir baĢka 

deyiĢle, yaĢam biçimi değiĢkenleri sağlık düzeyini kümülatif biçimde etkilemektedir. 

Bu nedenle, yapılan çalıĢmalarda yaĢam biçimi değiĢkenlerinin gecikmeli hallerinin 

dikkate alındığı görülmektedir.  
 

Görüldüğü gibi birçok durumda bireyin sağlığını, davranıĢsal seçimler sağlık 

sisteminden çok daha fazla etkileyebilmektedir. YaĢ grubu ortalaması arttıkça yaĢam 

biçimi ile ilgili olan ölüm Ģekilleri de artmaktadır. Genç yaĢtaki ölümlerin çoğunun 

temel sebebi kaza, intihar, cinayet gibi Ģiddet temelli iken, orta yaĢ grubundaki 

ölümlerin sebebi daha çok kalp hastalıkları gibi yaĢam biçimiyle iliĢkili faktörlerdir. 

Bu koĢullar altında orta yaĢ ve üstündeki ölüm oranlarının daha çok davranıĢsal 

değiĢkenlerin kümülatif etkilerinin sonucu olduğunu söylemek yerinde olacaktır. 
 

Fuchs (1974) yaĢam biçiminin sağlık hizmetleri düzeyi üzerindeki etkisini 

vurgulamak için Utah ve Nevada eyaletlerini birçok yönden karĢılaĢtırmıĢtır. 

Öncelikle bu eyaletler yaklaĢık olarak aynı gelir düzeyine, sağlık hizmetleri arzına 

sahip olmakla birlikte; bu eyaletlerdeki eğitim durumu, ĢehirleĢme, iklim özellikleri 

ve diğer değiĢkenler de oldukça benzerdir. Ancak ölüm oranlarına bakıldığında 

sağlık düzeyinin Utah'da çok daha yüksek olduğu görülmektedir. Fuchs'a (1974) göre 

iki eyaletin sağlık hizmetleri düzeyi arasındaki farklılığın temel nedeni yaĢam 

biçimlerindeki farklılıklardır. Utah'da yaĢayan Mormonlar, Nevada sakinlerine göre 

çok daha az sigara ve alkol tüketmektedirler. Ayrıca, Utah'da evlilik oranı çok daha 

yüksektir. Dolayısıyla sağlık düzeyinin yükselmesindeki esas potansiyelin, bireylerin 

ne yapıp ne yapmadıklarında saklı olduğunu söylemek yerinde olacaktır
32

. 
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3.1.4. Eğitim 
 

 

Eğitim düzeyi, sağlık hizmetleri düzeyi üzerinde doğrudan ve önemli 

derecede belirleyicidir. Bireyin gelir ve mesleği ile birlikte sosyo-ekonomik 

statüsünü belirleyen temel faktörlerden biri olan eğitim, sağlık düzeyini olumlu 

yönde etkilemektedir. Sağlık düzeyini etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik 

çalıĢmalarda, eğitimin toplumun sağlık düzeyini yükselttiği konusunda üzerinde 

anlaĢmaya varıldığını söylemek mümkün olmakla birlikte, eğitimin sağlık düzeyini 

nasıl yükselttiği konusunun tam olarak açıklanamadığı görülmektedir. 
 

Grossman (1972) eğitimin sağlık hizmetleri düzeyi üzerindeki en önemli 

etkisinin, eğitimli insanların hayatlarına dair verdikleri kararlarla birlikte meydana 

geldiğini belirtmektedir. Grossman'a (1972) göre daha eğitimli toplumlar önemli 

sağlık tehditleri ve kısıtları hakkında daha tedbirli davranmaktadırlar. Bu bireyler 

sigara, alkol, yağ gibi yaĢam biçimini ve beslenme kalıplarını oluĢturan maddelerin 

tüketiminin zararları konusunda, sağlık hizmetleri düzeyi için uygun çevresel 

koĢullar, etkin ve süreklilik arz eden sağlık hizmeti tüketimi, hastalıkların erken 

teĢhisi gibi konularda daha fazla bilgi sahibidirler. Bir baĢka ifadeyle sağlığın 

üretiminde girdi olabilecek her türlü koĢulun sonuçları hakkında çıkarımda 

bulunabildikleri için sağlığın daha efektif üreticileri konumundadırlar. Hatta 

Grossman (1972) eğitimin sosyo-ekonomik statünün önemli diğer iki bileĢeni olan 

gelir ve meslekten daha fazla sağlık hizmetleri düzeyi ile iliĢkili olduğunu söyleyerek 

modelinde eğitimi, sağlık hizmetleri üretiminin kilit öğesi biçiminde sunmaktadır. 

Ancak eğitim aynı zamanda gelir ve mesleğin de önemli bir belirleyicisidir. Bu 

nedenle, eğitimin sağlık hizmetleri düzeyi üzerindeki net etkisinin ölçülebilmesi için 

yapılan ampirik çalıĢmalara gelir değiĢkeninin de eklenmesi faydalı olacaktır
33

. 
 

Cremieux, Ouellette ve Pilon (1999) sağlık hizmetlerine ulaĢabilirliğinin 

sağlık hizmetleri düzeyi üzerinde çok önemli bir etkisi olduğunu belirtmekle birlikte, 

bu hizmetlerin bireyler tarafından etkin kullanımının da bir o kadar önemli olduğunu 

vurgulamaktadır. Ayrıca eğitim, kiĢinin yaĢadığı çevre, gelir durumu, sağlık riskleri 

hakkında sinyal özelliği taĢımaktadır
34

. Fuchs (1974) ise eğitimin sağlık hizmetleri 
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düzeyi üzerinde olumlu bir etki yaratmasını değiĢik bir nedene bağlamıĢtır. Buna 

göre eğitimini tamamlamıĢ bireyin kendine olan güveni artacak ve böylece yaĢamın 

birçok alanında ve özellikle iĢ yaĢamında stresi azalacaktır. 
 

Auster, Leveson ve Sarachek'e (1969) göre, daha yüksek bir eğitim düzeyi 

daha fazla sağlık hizmeti tüketimi anlamına gelmektedir. Genellikle eğitim düzeyi 

yüksek bireyler kendileri ve ailelerinin sağlık düzeylerini yükseltecek davranıĢları 

sergilemektedirler. Ayrıca eğitim kiĢileri, sağlıkları konusunda daha tedbirli olmaya 

yöneltmektedir. Eğitimin sağlık hizmetleri düzeyi üzerindeki etkisini ortaya 

koyabilmek için analize eğitim değiĢkeninin de eklenmesi, eğitimde yüzde birlik bir 

artıĢın ölüm oranlarını yüzde üç oranında düĢürmesi sonucunu vermiĢtir. Benzer 

Ģekilde Barlow ve Vissandjee (1999) tarafından eğitimi temsil eden değiĢkenlerin
 

sağlık hizmetleri düzeyi üzerinde olumlu yönde ve istatistik bakımından anlamlı bir 

etkisi olduğu ortaya konulmuĢtur
35

. 
 

Eğitim meslek seçimi, sağlıklı beslenme alıĢkanlıkları, sağlık düzeyini 

düĢüren alıĢkanlıklardan uzak durma gibi yaĢam kalitesini etkileyen birçok kararın 

belirleyicisidir.Benzer Ģekilde Contoyannis ve Jones'un (2004) çalıĢmasında daha 

eğitimli kiĢilerin daha az sigara kullandığını ve lisans derecesine sahip olanların obez 

olma olasılığının daha düĢük olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır
36

. Siddiqui ve Mahmood 

(1994) ise yaptıkları ampirik çalıĢmaya hem kadınlarda okuma-yazma oranını hem 

de okuma-yazma oranını dahil etmiĢlerdir. Kadınlarda okuma-yazma oranının 

yüksek olması, annelerin daha eğitimli olması anlamına gelmekte ve bu durum çocuk 

geliĢimi ile ilgili konularda daha bilinçli olunmasını sağlamaktadır
37

. Yapılan analiz 

sonucunda kadınlarda okuma-yazma oranının katsayısı istatistiksel olarak anlamsız 

çıkmıĢ ancak cinsiyet ayrımının yapılmadığı okuma-yazma oranı önemli ve 

istatistiksel olarak anlamlı çıkmıĢtır. Kadınlarda okuma-yazma oranını dahil eden 

Akinkugbe (2005) ise eğitimin sağlık hizmetleri düzeyi üzerinde pozitif yönde bir 

etkisi olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır
38

. Grubaugh ve Santerre (1994) ise eğitimi 
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temsilen diğer çalıĢmalardan farklı olarak kiĢi baĢına eğitim harcamalarını kullanmıĢ 

ancak bu değiĢkenin katsayısı istatistiksel olarak anlamsız çıkmıĢtır
39

. 
 

Grossman (1972) yaklaĢımı dıĢında Fuchs (1982) eğitimin sağlık düzeyini 

etkileme biçimi konusunda farklı bir yaklaĢım geliĢtirmiĢtir. Fuchs'un (1982) zaman 

tercihi (time preference) yaklaĢımına göre zamanının daha büyük bir bölümünü 

eğitim için harcayan kiĢi, bu koĢullar altında sağlığa daha fazla yatırım yapacaktır. 

Bu nedenle bireyin sağlık düzeyinin yüksek olması eğitimin değil zaman tercihinin 

bir sonucudur. Bir baĢka ifadeyle, birey daha yüksek bir eğitim düzeyini tercih 

ediyorsa bu durum sağlık düzeyini yükselten gözlenemeyen özellikleri de 

beraberinde getirecektir. 
 

Leigh (1983) ise eğitimin sağlık düzeyini doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki 

biçimde etkilediğini belirtmektedir. Eğitimin doğrudan etkisi daha fazla ve daha 

etkin sağlık hizmeti tüketerek gerçekleĢirken, dolaylı etkisi meslek ve sağlıklı 

alıĢkanlıkların seçimi yoluyla gerçekleĢmektedir. Meslek seçimi hem seçilen 

mesleğin sağlık hizmetleri düzeyi açısından taĢıdığı tehlikeler bakımından hem de 

mesleğin ekonomik getirisi bakımından büyük önem taĢımaktadır. Bu yaklaĢıma 

göre eğitim düzeyi yüksek olan bireyler, sağlıklı alıĢkanlıklar ve tehlikeli meslekler 

hakkında daha fazla bilgiye sahiptir ve kararlarını verirken bu bilgiyi göz önünde 

bulundurmaktadır. Leigh (1983) tarafından yapılan ampirik çalıĢmanın sonuçlarına 

göre eğitimin sağlık hizmetleri düzeyi üzerindeki dolaylı etkisi doğrudan etkisine 

göre daha güçlüdür. Dolayısıyla bu sonuçlar, kiĢilerin sağlıklı alıĢkanlıklar 

konusunda teĢvik edilmesi ve güvenli iĢ koĢullarının oluĢturulmasının eğitim için 

harcanan her bir kuruĢ kadar değerli olduğunu ortaya koymaktadır
40

. 
 

Kenkel (1991) tarafından daha önce Auster, Leveson ve Sarachek (1969) 

tarafından vurgulanan eğitim ile sağlık eğitimi arasındaki farkı ortaya koymak için 

yapılan çalıĢmada kiĢilerin eğitimi ve sağlık bilgileri arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. 

Kenkel'e (1991) göre bireylerin eğitim düzeyleri ile sağlık bilgisi birikimlerinin her 

ikisi de alkol ve sigara tüketimini azaltmakta ve egzersiz miktarını arttırmaktadır. Bu 
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çalıĢmada önemli olan nokta ise, sağlık bilgi birikimindeki farklar kontrol edilirken 

dahi eğitimin sağlıklı alıĢkanlıklar üzerindeki olumlu etkisinin devam etmesidir
41

. 
 

Eğitimin sağlık hizmetleri düzeyi üzerindeki marjinal katkısının belirlenmesi 

kamu harcamalarının dağılımı açısından büyük önem taĢımaktadır. Bu nedenle 

eğitimin sağlık hizmetleri düzeyi üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerin ortaya 

konması, sağlığın sosyo-ekonomik belirleyicilerini araĢtırırken en fazla önem 

verilmesi gereken noktalardan biridir. 
 
 

3.1.5. Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Hizmetlerinin Düzeyi 
 

Sağlık hizmetleri her türlü koruma ve tedavi edici faaliyetlerle bireyin ve 

toplumun sağlık bakımını gerçekleĢtiren hizmetler olarak tanımlanmaktadır. Sektör 

düzeyinde ele alındığında sağlık hizmetleri koruyucu hizmetler, tedavi hizmetleri ve 

rehabilitasyon hizmetleri olmak üzere üç farklı biçimde sunulmaktadır. Bu çerçevede 

sağlık harcamalarında olduğu gibi sağlık hizmetlerinin sağlık hizmetleri düzeyi 

üzerindeki etkisinin büyüklüğü konusunda tartıĢmalar olmakla birlikte, daha önce 

yapılmıĢ ampirik çalıĢmalara göre genel olarak sağlık hizmetleri yüksek bir sağlık 

düzeyine ulaĢmada belirleyici olmaktadır. Birçok çalıĢmada sağlık hizmetlerini 

temsilen 1000 kiĢiye düĢen hekim ve hemĢire sayısı, 1000 kiĢiye düĢen yatak sayısı, 

ortalama hastanede kalma süresi, hastanelere baĢvuru oranı ve aĢılama oranları 

kullanılmaktadır. 
 

Temel sağlık hizmetleri, toplumsal olarak kabul edilebilir, pratik ve bilimsel 

olarak sağlam sağlık hizmeti ve uygulamalarının, bireylere ve ailelere karĢılanabilir 

bir maliyetle ulaĢtırılmasını ifade etmektedir. Bu çerçeve içerisinde sağlık hizmetleri 

belli baĢlı sağlık sorunlarını ele almalı, geliĢtirici, önleyici, tedavi ve rehabilite edici 

hizmetleri buna göre sağlamalıdır. 
 

Nixon ve Ulmann (2006) tarafından yapılan çalıĢmada sağlık hizmetlerini 

temsilen kullanılan 1000 kiĢiye düĢen doktor değiĢkeninin katsayısı, hem bebek ölüm 
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oranları hem de beklenen yaĢam süresi bağımlı değiĢkenleri için olumlu yönde ve 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur. Ancak bu etkinin diğer değiĢkenlerle 

karĢılaĢtırıldığında oldukça küçük olduğunu belirten Nixon ve Ulmann (2006) bu 

sonucun, özellikle geliĢmiĢ ülkelerde 1980'den bu yana sağlık düzeyinin 

yükselmesinde tıbbi ilerlemelerin etkisinin göreli olarak sınırlı olduğu teziyle uyumlu 

olduğunu vurgulamaktadır
42

. Benzer Ģekilde Grubaugh ve Santerre (1994) sağlık 

hizmetlerinin daha düĢük bebek ölüm oranları veya daha uzun beklenen yaĢam süresi 

sağlamasının, bu hizmetlerin sağlık hizmetleri düzeyi üzerindeki marjinal 

katkılarının sıfırdan büyük olmasına bağlı olduğunu belirtmektedir
43

. 
 

Folland, Goodman ve Steno (2004) ise bu tartıĢmaya sağlık hizmetlerinin 

fonksiyonel ayrımına dayanarak katkı sağlamaktadır. Buna göre, tedavi edici sağlık 

hizmetlerinin etkisi koruyucu sağlık hizmetlerine kıyasla daha fazladır. Ancak sağlık 

hizmetleri bakımından asıl önemli olan, özellikle depresyon gibi ruhsal 

rahatsızlıkların tedavisi için sağlanan hizmetlerdir. Çünkü bu hizmetler yaĢam 

beklentisine niteliksel anlamda önemli bir katkı sağlamaktadır
44

. 
 

Sağlık profesyonelleri olarak adlandırılan doktor, hemĢire ve sağlık 

teknisyenlerinden; özellikle doktorlar, toplumun iliĢkiye geçtiği sağlık sisteminin ilk 

unsuru olmasından ötürü büyük önem taĢımaktadır. Bu nedenle bir doktorun 

eğitiminin yardımcı sağlık personelinin eğitiminden sekiz kat daha pahalı olmasına 

karĢın, geliĢmekte olan ülkelerin birçoğu doktor eğitimine önem vermeye devam 

etmektedir. Ayrıca doktor sayısı, bir ülkedeki sağlık hizmeti arzının önemli bir 

belirleyicisidir. Bir ülkedeki yetersiz doktor sayısı sağlık hizmetlerine eriĢim için 

kuyruğa yol açarak, niteliksel geliĢimi engellediği gibi etkinsiz bir sağlık hizmeti 

uygulamasına da sebep olmaktadır. Dolayısıyla yapılan birçok çalıĢmada, doktor 

sayısı değiĢkenin sağlık düzeyini olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaĢılmıĢtır. 
 

Sağlık hizmetleri arzı (sağlık bakımına ulaĢabilirlik) için kullanılan temsili 

değiĢkenlerden bir diğeri ise 1000 kiĢiye düĢen hastane yatağı sayısıdır. Hastaneler 

sağlıkla ilgili kaynakların baĢlıca tüketicileri durumunda oldukları için birçok 
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Avrupa ülkesindeki reform çabalarının merkezinde hastaneler yer almaktadır. 

Ülkeler hizmet niteliğini yükseltmeye çalıĢmakla birlikte eldeki kaynakları en iyi 

biçimde kullanarak mevcut sağlık sorunlarını çözmeye yönelik hizmetleri ön plana 

almaktadırlar. Ancak genel çerçevede bakıldığında ortalama olarak, baĢta Doğu 

Avrupa ülkeleri olmak üzere 1000 kiĢiye düĢen hastane yatağı sayısı bütün 

bölgelerde azalmıĢtır.  

 

Babazono ve Hillman (1994) tarafından yapılan çalıĢmada sağlık hizmetlerini 

temsilen kullanılan 1000 kiĢiye düĢen hastane yatağı sayısı ve ortalama hastanede 

kalıĢ uzunluğu değiĢkenlerinin katsayıları pozitif iĢaretli olması nedeniyle sağlık 

düzeyini olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaĢılmıĢtır
45

. Ancak Cochrane, Ledger 

ve Moore'un (1978) çalıĢmasında hemĢire sayısı ve yatak sayısı değiĢkenlerinin 

katsayıları istatistiksel olarak anlamsız çıkmıĢtır
46

. Benzer Ģekilde Leu (1986) doktor 

sayısı ve yatak sayısı değiĢkenlerinin katsayılarını istatistik bakımından anlamsız 

bulmuĢtur
47

. 
 

Fuchs (1974) ülkelerin sağlık düzeyleri arasındaki farklılığın temel nedeninin 

gelir ve sağlık hizmetlerine ulaĢabilirlikle açıklanamadığını belirtmektedir. Çünkü 

yirminci yüzyıldaki düĢünürlere göre ortalama bir hastanın doktor yardımı alması 

durumunda iyileĢme Ģansı yüzde ellidir. Günümüzde geliĢmiĢ tıp bilgi birikimi 

kiĢilerin yaĢam beklentisine önemli katkılar sağlamamaktadır. Bu duruma verilen 

örneklerden biri ulusal sağlık hizmetleri sistemini uygulayan Ġngiltere'dir. Ulusal 

sağlık hizmetleri Ġngiltere'de çok düĢük ölüm oranlarını veya daha uzun ve nitelikli 

bir yaĢamı garanti edememektedir. Bunun nedeni ise bireyin temel sağlık 

hizmetlerini elde etmesinden sonra kullandığı ek bir sağlık hizmetinin sağlık 

düzeyine olan katkısının giderek azalmasıdır. Bu nedenle sağlık hizmetlerinin sağlık 

düzeyine olan katkısının net bir Ģekilde ortaya konulması oldukça önemlidir
48

.Diğer 

yandan sağlık hizmetlerinin sağlık hizmetleri düzeyi üzerindeki etkisi ülkeden ülkeye 

farklılık göstermektedir. Özellikle sağlık hizmetleriyle ilgili olanakların çeĢitliliği 

açısından geliĢmiĢ ülkelerle az geliĢmiĢ ülkeler arasındaki fark giderek artmaktadır. 
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Bunun yanı sıra ülkeler içinde de düĢük ve yüksek gelirli bireyler arasında ciddi 

eĢitsizlikler mevcuttur. Bu eĢitsizlikler 1980 ve 1990'ların ekonomik durgunluğu 

sonucunda daha da artmıĢtır. Dolayısıyla sağlık hizmetleri açısından bu farkların 

ortadan kaldırılması ve sağlık hizmetlerinin sağlık hizmetleri düzeyi üzerindeki 

marjinal katkısının arttırılabilmesi için kamu sektörü ve özel kesim ile hükümet dıĢı 

kuruluĢlar arasındaki eĢgüdümün geliĢtirilmesi gerektiğini söylemek yerinde 

olacaktır. 
 

Bu bağlamda sağlık düzeyinin sağlık hizmetlerine olan esnekliğini ölçmek 

için model oluĢturan Auster, Leveson ve Sarachek'in (1969) çalıĢmasında diğer 

faktörler sabit iken sağlık hizmetlerinde % 1'lik bir artıĢın, ölüm oranlarında % 

0.1'lik bir azalma sağlayacağı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Görüldüğü gibi bulunan sonuç 

mutlak değer olarak çok büyük olmamakla birlikte sağlık hizmetleri düzeyi açısından 

olumludur. Bu çalıĢmada ayrıca A.B.D. eyaletlerinde tıp fakültesi bulunup 

bulunmamasının sağlık hizmetleri düzeyi üzerindeki etkisi kukla değiĢken (dummy 

variable) kullanılarak test edilmiĢ ve tıp fakültesinin bulunduğu eyaletlerdeki ölüm 

oranlarının daha düĢük olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır
49

. 
 

Sağlık hizmetleri üretimi teorisinde sağlık hizmetleri arzını temsilen 

kullanılan değiĢkenlerden biri de aĢılamadır. AĢılamaya yönelik küresel politikalar 

ve stratejiler dünyadaki hemen hemen bütün ülkeler tarafından benimsenmiĢtir. 

Ancak sağlık alanındaki bütün müdahaleler arasında en fazla maliyet etkin olan 

aĢılamadan günümüzde hala dünyanın yeterince yararlanamadığını söylemek yerinde 

olacaktır. Bununla birlikte son birkaç on yıldır çocuk ve bebek sağlığı alanlarında 

olumlu yönde gerçekleĢen değiĢimlerin temelinde aĢılama yatmaktadır. 1948 yılında 

aĢılama programları büyük ölçüde sanayileĢmiĢ ülkelerle sınırlı iken 1974 yılda 

Dünya Sağlık Örgütü'nün GeniĢletilmiĢ BağıĢıklama Programı'nın uygulamasıyla 

geliĢmekte olan ülkeler de aĢılama konusunda ulusal sistem ve programlar 

hazırlamaya baĢlamıĢlardır. 1998 yılı itibariyle tüm dünyadaki çocukların yalnızca % 

20'si bağıĢıklanamamaktadır. Rutin hizmetlerle yapılan bir doz kızamık aĢısının 

küresel oranı, 1977'den 1990'a yaklaĢık %5'ten %80'e yükselmiĢtir.Bununla birlikte 

günümüzde uygulanan kızamık aĢısının, bugüne dek geliĢtirilmiĢ aĢılar arasında en 
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güvenilir, en etkili ve maliyet etkin aĢılardan biri olması nedeniyle çalıĢmalarda 

genellikle 1 yaĢın altında olan çocuklardan kızamık aĢısı olanların yüzdesi 

kullanılmaktadır.
50

 
 

Küresel olarak bakıldığında 50 yıl içerisinde bebek ve çocuk sağlığında 

sağlanan geliĢme önemlidir. 1955 yılında doğan her 1000 çocuktan 210'u 5 yaĢına 

gelmeden ölürken 1995 yılında bu gruptaki ölümler 1000 canlı doğumda 78'e 

düĢürülmüĢtür. 2025 yılına gelindiğinde ise ölüm oranının 1000 canlı doğumda 37'ye 

inmesi beklenmektedir .Sağlık hizmetleri düzeyi bakımından kazanımların daha da 

ilerletilmesi ve gerek ülkeler arasındaki gerekse ülkelerin kendi içindeki 

eĢitsizliklerin giderilmesi için sağlanan baĢarılarda sağlık hizmetlerinin payının iyi 

kavranması gerekmektedir. 

 

3.1.6. Çevresel Faktörler 
 

Bireylerin yaĢadığı çevre, sağlık düzeyleri üzerinde olumlu ve olumsuz 

etkiler yaratabilecek birçok faktörü içinde barındırmaktadır. Çevresel faktörlerin en 

önemlilerinden biri olan ĢehirleĢme, son birkaç on yılda ülkelerin daha güçlü ve 

istikrarlı bir ekonomiye ulaĢma çabalarının çok önemli bir bölümünü oluĢturmuĢtur 

ve dünya nüfusunun küçümsenmeyecek bir kesiminin yaĢam standartlarında 

meydana gelen iyileĢmelere katkıda bulunmuĢtur
51

. 
 

Genel olarak bakıldığında, ĢehirleĢmenin sağlık hizmetleri düzeyi üzerindeki 

etkisinin net olmadığı görülmektedir. Buna göre büyük Ģehirlerde sağlık hizmetleri 

daha verimli olduğu gibi sağlık hizmetlerine ulaĢabilirlik daha yüksektir. Ancak 

diğer taraftan ĢehirleĢmeyle birlikte artan hava ve su kirliliği, kalabalıklaĢma ve 

çevresel tahribat sağlık hizmetleri düzeyi üzerinde olumsuz sonuçlar yaratmaktadır. 

Bununla birlikte yapılan çalıĢmaların çoğunda ĢehirleĢmenin sağlık hizmetleri düzeyi 

üzerinde olumlu bir etkisi olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 
 

ġehirleĢmenin yanı sıra çalıĢmalarda, yağ ve su kirliliği, gürültü ve hava 

kirliliği gibi göstergeler de sıklıkla kullanılmaktadır. Çevresel tahribat; nüfus 

                                            
50
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yoğunluğu, sanayi ve yoğun tarım nedeniyle ortaya çıkan su kirliliği, motorlu taĢıtlar, 

termik santraller ve sanayi nedeniyle ortaya çıkan kentsel hava kirliliği gibi sorunları 

beraberinde getirmektedir. Bu sorunların dünyada meydana gelen önlenebilir 

hastalıkların ve rahatsızlıkların % 25'inden sorumlu olduğu tahmin edilmektedir
52

.  
 

EndüstrileĢme indeksi, sağlık düzeyini belirleyen bir baĢka çevresel 

faktördür. Bu değiĢken, sağlık risklerini yansıtması bakımından önem taĢımaktadır. 

Or (2000), bazı ülkelerde son 20 yılda yaĢanan yüksek ekonomik geliĢme ve hızlı 

endüstrileĢme sonucu özellikle hava kirliliğinin sık görüldüğünü belirtmekle birlikte, 

çalıĢmasında kullanılan hava kalitesini yansıtan değiĢkenin sağlık düzeyinde küçük 

ancak olumsuz bir etkisi olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır
53

. 

 

3.1.7. Diğer Faktörler 
 

Yukarıda açıklanan faktörlerin yanı sıra çalıĢmalarda çok farklı değiĢkenler 

kullanılmıĢtır. Bunlardan ilki, politik faktörlerdir. Genel olarak ülkelerin politik 

sistemleri sağlık düzeyini belirleyen faktörlerden biridir. Belek ve Köksal (1998), 

sosyalist sistem yıkılmadan önce yapılmıĢ bir araĢtırmanın tespit ettiği sonucu 

vurgulamaktadır. Buna göre sosyalist ülkeler aynı gelir grubundaki kapitalist ülkelere 

göre en temel sağlık ve fiziksel yaĢam kalitesi değiĢkenleri bakımından anlamlı 

biçimde daha yüksek bir performans sergilemiĢlerdir
54

. Benzer Ģekilde Lena ve 

London (1993), sağlık hizmetleri düzeyi üzerinde politik sistem yapısının çok önemli 

bir rolü olduğunu belirtmektedir
55

. 
 

Ludbrook ve Cohen'e (2003) göre, sağlık düzeyinin belirleyicilerinin 

araĢtırılması aynı zamanda sağlığın üretiminin sosyal bir perspektiften ele 

alınmasıdır. Çünkü sağlığın üretiminde baĢlangıç sağlık durumu ve genetik özellikler 

gibi bazı faktörler veri olarak alınırken, diğer faktörler hükümet politikalarından 

etkilenmektedir. Bu politikalar doğrudan sağlık düzeyini etkilemeye yönelik olmayan 

ancak sağlık üzerinde önemli etkileri olan politikalar olabilir. Bunlardan biri iĢsizlik 
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oranıdır. Bazı çalıĢmalarda iĢsizliğin sağlık düzeyini olumsuz yönde etkilediği 

sonucuna ulaĢılmıĢtır.Dolayısıyla bu koĢullar altında, iĢsizlik oranını azaltma amacı 

güden bir politikanın aynı zamanda bir sağlık politikası olduğu söylenebilir
56

. 
 

Sağlığın üretimi teorisinde, sağlık hizmetleri düzeyi üzerinde etkili olduğu 

sıkça vurgulanan faktörlerden biri de kadınların iĢ yaĢamına katılımıdır. Ancak bu 

değiĢkenin sağlık hizmetleri düzeyi üzerindeki etkisi net olmadığı görülmektedir. Bir 

yandan kadınların daha çok iĢ yaĢamına katılması hane halkının sağlığı için daha az 

vakit ayırmasına neden olarak sağlık düzeyini olumsuz yönde etkileyecektir. Diğer 

taraftan hane halkının geliri artacağı için sağlık düzeyine olumlu yönde etki 

edecektir.
 

 
Sağlık hizmetleri düzeyi üzerinde etkili bir diğer faktör ise, ülkelerin yaĢ 

yapısıdır. ÇalıĢmalarda, demografik faktörlerden yaĢ yapısını temsilen 65 yaĢ ve üstü 

nüfusun toplam nüfus içindeki payı kullanılmaktadır. Hem sağlık hizmetleri düzeyi 

hem de sağlık hizmetleri kullanım miktarları ülkelerin yaĢ yapısından 

etkilenmektedir. Ülkedeki 65 yaĢ ve üstü nüfusun payının artması sağlık hizmetleri 

düzeyi üzerinde olumsuz bir etki yaratmaktadır. YaĢ yapısı, özellikle ilaç 

harcamalarının sağlık hizmetleri düzeyi üzerindeki etkisinin belirlenmesi 

amaçlandığı zaman analize dahil edilmektedir. 

Buraya kadar açıklanan değiĢkenlerin yanı sıra çalıĢmalarda çok farklı 

değiĢkenlere de yer verilmiĢtir. Barlow ve Vissandjee'nin (1999) çalıĢmasında 

tropiklerde yaĢayan nüfusun payının sağlık hizmetleri düzeyi üzerinde olumlu yönde 

etkili olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır
57

. Or (2000) ise iĢgücü içindeki beyaz yakalı 

iĢgücünün oranını analize dahil etmiĢ ve bu değiĢkenin sağlık hizmetleri düzeyi 

üzerinde oldukça büyük bir etkisinin olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır
58

. Robalino, Oscar 

ve Albertus (2001) mali desantralizasyon
 
değiĢkeninin sağlık hizmetleri düzeyi 

üzerinde olumlu bir etkisi olduğu sonucunu elde etmiĢtir
59

. 
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3.2. SAĞLIK GÖSTERGELERĠNDE ULUSLARARASI 

KARġILAġTIRILMASI 
 

Sağlıklı toplum hedefine ulaĢılması, her Ģeyden önce, bu amaç için harekete 

geçirilebilecek ekonomik kaynakların yeterliliğiyle ilgilidir. Bu nedenle, geliĢmiĢ 

ülkelerde toplumun sağlık düzeyi, geliĢmekte olan ülkelere oranla daha iyi 

konumdadır. Burada söz konusu olan yalnızca devlet bütçesinin ne kadarının sağlığa 

harcandığı değil, toplam harcamalar içinde sağlığın payının ne düzeyde olduğudur. 

Öte yandan, sağlık hizmetleri ister piyasa koĢullarında özel kesim tarafından 

üretilsin, ister tümüyle kamu kesimi tarafından üretilsin, sonuçta bir üretim süreci söz 

konusudur. Bu nedenle de, sağlık aynı zamanda ekonomik bir olgudur. Ayrıca, 

ülkede sunulan sağlık hizmetlerinin ve toplumun sağlık düzeyinin ülkenin 

kalkınmasıyla yakından iliĢkisi bulunmaktadır.  

 

Bir ülkedeki sağlık sisteminin ĢekilleniĢinde genel tercihler önemli rol 

oynamaktadır. Bazı ülkelerde, sağlık hizmetleri tümüyle devlet eliyle üretilip finanse 

edilirken; bazı ülkelerde, özellikle tedavi hizmetleri, tümüyle piyasa koĢullarına 

bırakılmıĢtır. Birçok ülkede ise, bu iki uç durumun karması olarak hem kamu kesimi, 

hem özel kesim tarafından hizmet üretilmektedir. Ayrıca, hizmetin finansmanı 

açısından da çeĢitli seçenekler söz konusudur. Bu konularda verilecek kararlar ise 

tümüyle politiktir ve dolayısıyla, sağlık sistemi genel politik tercihlere göre 

Ģekillenmektedir. 

 

Bazı geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerin kıyaslamalarına bakılarak sağlık 

sisteminin karĢılaĢtırılması ve değerlendirilmesi, önemli bir husustur. Sağlık durumu, 

kullanım, harcama ve kalitenin çeĢitli özellikleri hakkındaki veriler küresel olarak 

çok daha seyrek ve daha az güvenilirdir. Zaman serisi verileri genellikle 

bulunmamaktadır ve tanımlarda çok daha fazla çeĢitlilik vardır. AĢağıdaki 

göstergeler doğrultusunda sağlık sisteminin karĢılaĢtırılması (özellikle BangladeĢ ve 

Türkiye) gözden geçirmektedir. Sağlık durumunun çeĢitli belirleyicileri, göstergeleri 
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ya da baĢka deyiĢle sağlık girdileri vardır. AĢağıda dünyadaki bazı ülkeler arasındaki 

toplam sağlık ve kamu sağlık harcamaları, bebek ölüm oranı, anne sağlığı gibi çeĢitli 

sağlık gözlemeleri ve göstergeleri kıyaslanarak sağlık düzeylerini karĢılaĢtırmaktadır. 

 

SeçilmiĢ ülkelerin GSYĠH‟in içinde toplam sağlık harcamasının payı (%) 

2003–2009 yıllarına göre dağılımı Tablo 42 'de gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 42 :Toplam Sağlık Harcamaları (GSYĠH %) 
Ülkeler Toplam Sağlık Harcamaları (GSYĠH %) 

Yıllar 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

BangladeĢ 3,03 3,12 3,20 3,39 3,45 3,32 3,35 

Brezilya 7,02 7,13 8,16 8,48 8,43 8,44 9,04 

Kanada 10,62 9,98 9,38 9,52 9,58 9,83 10,90 

Çin 4,84 4,74 4,72 4,55 4,24 4,32 4,56 

Almanya 10,79 10,57 10,69 10,54 10,43 10,54 11,32 

Hindistan 4,58 4,12 4,03 4,11 4,09 4,17 4,16 

Endonezya 2,53 2,36 2,05 2,29 2,48 2,26 2,35 

Nijerya 7,54 6,95 6,60 5,52 5,28 5,17 5,82 

Güney Afrika 8,86 8,94 8,81 8,53 8,45 8,24 8,51 

Türkiye 5,34 5,37 5,45 5,81 6,04 6,07 6,74 

Kaynak: World Development Index Database, World Bank verilerinden derlenmiĢtir.  

 

Sağlık verilerine göre, ülkeler içinde, 2009 yılı itibariyle 11,32 ile Almanya 

ve 10,90 ile Kanada GSYĠH‟in içinde toplam sağlık harcamasının payı (%) en 

yüksek olan iki ülkesidir. Sağlık verilerine göre, Endonezya 'da GSYĠH‟in içinde 

toplam sağlık harcamasının payı (%) en düĢük olup, Türkiye‟de bu yılda 6,74 ve 

BangladeĢ‟te 3,35 olmuĢtur. Bu verilerden de anlaĢılacağı üzere, geliĢmiĢ ülkelerde 

GSYĠH‟in içinde toplam sağlık harcamasının payı (%) az geliĢmiĢ ve geliĢmekte 

olan ülkeye göre yüksektir.  

 

BangladeĢ‟te toplam sağlık harcamalarının GSYĠH içindeki payı (%) 2003 

yılında % 3,03 iken, 2004 yılında %3,12 ve 2009 yılında % 3,35 oranla bir 

dalgalanma göstermiĢtir. Türkiye‟nin toplam sağlık harcamalarının GSYĠH içindeki 

payına bakıldığında ise, 2003 yılında %5,34 iken, 2004 yılında %5,37 ve 2009 

yılında % 6,74oranla 2003–2009 içerisinde yaklaĢık %1,4 oranında bir artıĢ 

göstermiĢtir. Ayrıca, Türkiye‟de toplam sağlık harcamalarının GSYĠH‟ deki payı, 

karĢılaĢtırılabilir diğer üst orta gelirli ülkelerdeki oranın biraz üstendedir. 
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BangladeĢ, Çin, Almanya, Hindistan, Endonezya, Nijerya ve Türkiye‟nin 

GSYĠH‟in içinde toplam sağlık harcamasının payı (%) 2003–2009 yıllarına göre 

dağılımı Grafik 18'de gösterilmiĢtir 

 

Grafik 18: Toplam Sağlık Harcamaları (GSYĠH %) 

0

2

4

6

8

10

12

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Bangladeş

Çin

Almanya

Hindistan

Endonezya

Nijerya

Türkiye

 
Kaynak: Tablo 42‟deki veriler kullanılarak çizilmiĢtir. 

 

 

SeçilmiĢ ülkelerin Toplam Sağlık Harcamaları Ġçerisinde Kamu Sektörünün 

Payı (%) 2003–2009 yıllarına göre dağılımı Tablo 43 'da gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 43:Toplam Sağlık Harcamaları Ġçerisinde Kamu Sektörünün Payı (%) 

Ülkeler 
Toplam Sağlık Harcamaları Ġçerisinde Kamu Sektörünün Payı (%) 

Yıllar 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

BangladeĢ 37,64 38,77 34,89 36,48 34,38 31,43 31,72 

Brezilya 44,36 47,02 40,14 41,69 41,58 44,03 45,67 

Kanada 69,97 69,97 69,97 69,85 69,92 69,51 68,71 

Çin 36,22 37,97 38,76 40,65 45,29 47,34 50,12 

Almanya 76,13 74,35 74,34 74,36 74,51 74,63 75,65 

Hindistan 25,73 22,50 23,04 27,54 29,57 32,35 32,75 

Endonezya 40,07 39,48 48,46 49,25 54,22 54,37 51,81 

Nijerya 22,40 32,69 29,16 31,86 31,35 36,67 36,34 

Güney Afrika 39,46 36,43 38,30 39,91 40,83 39,66 40,13 

Türkiye 71,92 71,25 67,84 68,34 67,83 73,09 75,19 

Kaynak: World Development Index Database, World Bank verilerinden derlenmiĢtir. 
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Sağlık verilerine göre, ülkeler içinde, 2009 yılı itibariyle 75,65 ile Almanya 

ve 75,19 ile Türkiye toplam sağlık harcamaları içerisinde kamu sektörünün payı (%) 

en yüksek olan iki ülkesidir. Sağlık verilerine göre, BangladeĢ'te toplam sağlık 

harcamaları içerisinde kamu sektörünün payı (%) en düĢük olup, Hindistan‟da bu 

yılda 32,75 olmuĢtur. Bu verilerden de anlaĢılacağı üzere, Türkiye‟de toplam sağlık 

harcamaları içerisinde kamu sektörünün payı (%), karĢılaĢtırılabilir diğer üst orta 

gelirli ülkelerdeki oranın üstendedir. 

  

2003 yılında BangladeĢ‟te toplam sağlık harcamaları içerisinde kamu 

sektörünün payı % 37,64, 2004 yılında % 38,77, 2005 yılında % 34,89, 2006 yılında 

% 36,48 ve 2009 yılında % 31,72 gerçekleĢtirirken, Türkiye'nin toplam sağlık 

harcamaları içerisinde kamu sektörünün payı 2003 yılında % 71,92, 2004 yılında % 

71,25 ve 2009 yılında % 75,19 ile payı gerçekleĢtirmiĢtir. 2003–2009 yıllar 

içerisinde her ülke için payında dalgalanma görüyoruz.  

 

BangladeĢ, Çin, Almanya, Hindistan, Endonezya, Nijerya ve Türkiye‟nin 

Toplam Sağlık Harcamaları Ġçerisinde Kamu Sektörünün Payı (%) 2003–2009 

yıllarına göre dağılımı Grafik 19'da gösterilmiĢtir. 

 

Grafik 19:Toplam Sağlık Harcamaları Ġçerisinde Kamu Sektörünün Payı (%) 
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Kaynak: Tablo 43‟teki veriler kullanılarak çizilmiĢtir. 
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SeçilmiĢ ülkelerin kiĢi baĢına düĢen toplam sağlık harcamasının 2003–2009 

yıllarına göre dağılımı Tablo 44 'da gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 44 :KiĢi BaĢına Toplam Sağlık Harcaması ($) 
Ülkeler KiĢi BaĢına Toplam Sağlık Harcaması ($) 

Yıllar 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

BangladeĢ 10,58 11,59 12,07 13,18 15,03 16,51 18,43 

Brezilya 213,76 257,40 387,26 491,05 606,57 720,50 734,05 

Kanada 2907,47 3099,90 3297,807 3739,61 4163,27 4445,46 4379,76 

Çin 61,40 70,31 80,57 93,51 111,61 146,11 177,14 

Almanya 3180,31 3499,07 3635,09 3724,47 4221,14 4720,38 4628,76 

Hindistan 24,71 26,51 29,97 33,93 42,07 45,27 44,80 

Endonezya 27,84 28,09 26,84 37,77 47,76 50,85 55,44 

Nijerya 38,01 44,44 52,60 56,93 59,36 73,43 69,29 

Güney Afrika 318,05 412,55 452,94 457,89 491,87 458,68 485,43 

Türkiye 241,56 309,73 382,19 440,84 553,09 623,28 570,97 

Kaynak: World Development Index Database, World Bank verilerinden derlenmiĢtir. 

. 

Sağlık verilerine göre, ülkeler içinde, 2009 yılı itibariyle 4628,76$ ile 

Almanya ve 4379,76$ ile Kanada kiĢi baĢına sağlık harcaması en yüksek olan iki 

ülkesidir. Sağlık verilerine göre, BangladeĢ'te kiĢi baĢına yıllık sağlık harcaması en 

düĢük olup, Türkiye‟de bu yılda 570,97 $ olmuĢtur. Bu verilerden de anlaĢılacağı 

üzere, geliĢmiĢ ülkelerde kiĢi baĢına yıllık sağlık harcaması az geliĢmiĢ ve 

geliĢmekte olan ülkeye göre yüksektir.  

 

2003 yılında BangladeĢ‟te kiĢi baĢına toplam sağlık harcaması 10,58$, 2004 

yılında 11,59$, 2005 yılında 12,07$, 2006 yılında 13,18$ ve 2009 yılında 18,43$ 

sağlık harcaması gerçekleĢtirirken, Türkiye'nin kiĢi baĢına toplam sağlık harcaması 

2003 yılında 241,56$,2004 yılında 309,73$, 2005 yılında 382,19$ ve 2009 yılında 

570,97$ ile kiĢi baĢı sağlık harcamasını gerçekleĢtirmiĢtir. Her ülke için bu payı 

gittikçe arttığını görüyoruz. BangladeĢ‟te kiĢi baĢına düĢen sağlık harcamalarında 

zaman gittikçe bir artıĢ olmasına rağmen, BangladeĢ‟in kiĢi baĢı en düĢük sağlık 

harcamasına sahip olduğunu göstermektedir. 

 

BangladeĢ, Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya, Nijerya ve Türkiye‟nin kiĢi 
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baĢına düĢen toplam sağlık harcamasının 2003–2009 yıllarına göre dağılımı Grafik 

20‟de gösterilmiĢtir. 

 

Grafik 20 :KiĢi BaĢına Toplam Sağlık Harcaması ($) 
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Kaynak: Tablo 44‟teki veriler kullanılarak çizilmiĢtir. 

 

SeçilmiĢ ülkelerin Toplam Kamu Harcamaları Ġçerisinde Sağlık 

Harcamalarının Payı (%) 2003–2009 yıllarına göre dağılımı Tablo 45'te 

gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 45:Toplam Kamu Harcamaları Ġçerisinde Sağlık Harcamalarının  

Payı (%) 
Ülkeler 

Toplam Kamu Harcamaları Ġçerisinde Sağlık Harcamalarının Payı (%) 

Yıllar 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

BangladeĢ 7,86 8,16 7,46 8,44 8,40 7,38 7,52 

Brezilya 4,41 5,14 4,70 5,14 5,36 5,95 6,07 

Kanada 18,05 17,53 16,71 16,87 17,10 17,19 17,01 

Çin 9,67 10,11 9,89 9,89 10,27 10,27 10,27 

Almanya 16,95 16,69 16,97 17,29 17,79 18,00 18,00 

Hindistan 3,40 2,91 3,18 3,87 4,05 4,40 4,06 

Endonezya 5,14 5,02 5,43 5,64 7,02 6,18 6,85 

Nijerya 5,11 7,83 6,41 6,41 6,41 6,41 6,41 

Güney Afrika 11,17 10,30 10,42 10,71 11,06 10,39 9,27 

Türkiye 9,73 10,75 11,28 11,95 12,13 12,79 12,79 

Kaynak: World Development Index Database, World Bank verilerinden derlenmiĢtir. 
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Sağlık verilerine göre, ülkeler içinde, 2009 yılı itibariyle 18,00 ile Almanya 

ve 17,01ile Kanada toplam kamu harcamaları içerisinde sağlık harcamalarının payı 

(%)en yüksek olan iki ülkesidir. Sağlık verilerine göre, Brezilya‟da toplam sağlık 

harcamaları içerisinde kamu sektörünün payı (%) en düĢük olup, BangladeĢ‟te bu 

yılda 7,52 olmuĢtur. Bu verilerden de anlaĢılacağı üzere, Bu verilerden de 

anlaĢılacağı üzere, geliĢmiĢ ülkelerde toplam kamu harcamaları içerisinde sağlık 

harcamalarının payı az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkeye göre yüksektir. 

Türkiye‟de toplam kamu harcamaları içerisinde sağlık harcamalarının payı, 

karĢılaĢtırılabilir diğer geliĢmekte olan ülkelerdeki oranın üstendedir. 

  

2003 yılında BangladeĢ‟te toplam kamu harcamaları içerisinde sağlık 

harcamalarının payı % 7,86, 2004 yılında % 8,16, 2005 yılında % 7,46, 2006 yılında 

% 8,44ve 2009 yılında % 7,52 gerçekleĢtirirken, Türkiye'nin toplam kamu 

harcamaları içerisinde sağlık harcamalarının payı 2003 yılında % 9,73, 2004 yılında 

% 10,75 ve 2009 yılında % 12,79 ile payı gerçekleĢtirmiĢtir. 2003–2009 yıllar 

içerisinde bu payında BangladeĢ‟te dalgalanma görürken Türkiye‟de sürekli arttığını 

gösterir.BangladeĢ, Çin, Almanya, Hindistan, Endonezya, Nijerya ve Türkiye‟nin 

Toplam Kamu Harcamaları Ġçerisinde Sağlık Harcamalarının Payı (%) 2003–2009 

yıllarına göre dağılımı Grafik 21'te gösterilmiĢtir. 

 

Grafik 21:Toplam Kamu Harcamaları Ġçerisinde Sağlık Harcamalarının  

Payı (%) 
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Kaynak: Tablo 45‟teki veriler kullanılarak çizilmiĢtir. 
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SeçilmiĢ ülkelerin Toplam Sağlık Harcamaları Ġçerisinde Cepten Ödemelerin 

Payı(%) 2003–2009 yıllarına göre dağılımı Tablo 46 'da gösterilmiĢtir 

 

Tablo 46:Toplam Sağlık Harcamaları Ġçerisinde Cepten Ödemelerin Payı(%) 
Ülkeler Toplam Sağlık Harcamaları Ġçerisinde Cepten Ödemelerin Payı(%) 

Yıllar 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

BangladeĢ 59,69 58,72 62,64 61,17 63,33 66,17 65,90 

Brezilya 34,83 33,19 37,69 36,38 34,35 31,94 31,00 

Kanada 15,31 15,31 15,31 15,69 15,42 15,53 15,51 

Çin 55,87 53,64 52,21 49,31 45,16 43,47 41,17 

Almanya 10,56 12,05 11,95 12,16 12,06 11,84 11,41 

Hindistan 68,15 69,40 67,65 59,88 53,44 50,31 50,01 

Endonezya 44,41 44,71 33,66 34,71 31,66 32,09 35,25 

Nijerya 74,66 64,17 67,86 65,12 65,57 60,41 60,82 

Güney Afrika 14,02 18,28 18,40 18,06 17,58 17,91 17,74 

Türkiye 18,46 19,24 22,76 21,97 21,82 17,40 16,04 

Kaynak: World Development Index Database, World Bank verilerinden derlenmiĢtir. 

 

Sağlık verilerine göre, ülkeler içinde, 2009 yılı itibariyle 65,90 ile BangladeĢ 

ve 60,82 ile Nijerya toplam sağlık harcamaları içerisinde cepten ödemelerin payı 

(%)en yüksek olan iki ülkesidir. Sağlık verilerine göre, 11,41 ile Almanya ve 15,51 

ile Kanada sağlık harcamaları içerisinde cepten ödemelerin payı (%) en düĢük olan 

iki ülke olup, Türkiye‟de bu yılda 16,04 olmuĢtur. Bu verilerden de anlaĢılacağı 

üzere, geliĢmiĢ ülkelerde toplam sağlık harcamaları içerisinde cepten ödemelerin 

payı az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkeye göre düĢüktür. 

  

2003 yılında BangladeĢ‟te toplam sağlık harcamaları içerisinde cepten 

ödemelerin payı % 59,69, 2004 yılında % 58,72, 2005 yılında % 62,64, 2006 yılında 

% 61,17 ve 2009 yılında % 65,90 gerçekleĢtirirken, Türkiye'nin toplam sağlık 

harcamaları içerisinde cepten ödemelerin payı 2003 yılında % 18,46, 2004 yılında % 

19,24 ve 2009 yılında % 16,04 ile payı gerçekleĢtirmiĢtir. 2003–2009 yıllar 

içerisinde bu payında BangladeĢ‟te sürekli artarken Türkiye‟de dalgalanma 

gösterir.BangladeĢ, Çin, Almanya, Hindistan, Endonezya, Nijerya ve Türkiye‟nin 

Toplam Sağlık Harcamaları Ġçerisinde Cepten Ödemelerin Payı(%) 2003–2009 

yıllarına göre dağılımı Grafik 22'de gösterilmiĢtir. 
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Grafik 22:Toplam Sağlık Harcamaları Ġçerisinde Cepten Ödemelerin Payı(%) 
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 Kaynak: Tablo 46‟daki veriler kullanılarak çizilmiĢtir. 

 
 

SeçilmiĢ ülkelerin GSYĠH‟in içinde özel sağlık harcamasının payı (%) 2003–

2009 yıllarına göre dağılımı Tablo 47 'de gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 47:Özel Sağlık Harcamaları (GSYĠH %) 
Ülkeler Özel Sağlık Harcamaları (GSYĠH %) 

Yıllar 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

BangladeĢ 1,89 1,91 2,08 2,15 2,26 2,27 2,28 

Brezilya 3,90 3,77 4,89 4,94 4,92 4,72 4,91 

Kanada 3,19 2,99 2,81 2,86 2,88 2,99 3,41 

Çin 3,09 2,94 2,89 2,70 2,32 2,27 2,27 

Almanya 2,16 2,31 2,33 2,32 2,30 2,31 2,39 

Hindistan 3,40 3,20 3,10 2,98 2,88 2,82 2,80 

Endonezya 1,51 1,43 1,06 1,16 1,13 1,03 1,13 

Nijerya 5,85 4,68 4,67 3,76 3,62 3,27 3,70 

Güney Afrika 5,36 5,68 5,44 5,13 5,00 4,97 5,09 

Türkiye 1,50 1,54 1,75 1,84 1,94 1,63 1,67 

Kaynak: World Development Index Database, World Bank verilerinden derlenmiĢtir. 

 

Sağlık verilerine göre, ülkeler içinde, 2009 yılı itibariyle 5,09 ile Güney 

Afrika ve 4,91 ile Brezilya GSYĠH‟in içinde özel sağlık harcamasının payı (%) en 

yüksek olan iki ülkesidir. Sağlık verilerine göre, Endonezya 'da GSYĠH‟in içinde 

özel sağlık harcamasının payı (%) en düĢük olup, Türkiye‟de bu yılda 1,67 ve 

BangladeĢ‟te 2,28 olmuĢtur. Bu verilerden de anlaĢılacağı üzere, geliĢmiĢ ülkelerde 
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GSYĠH‟in içinde özel sağlık harcamasının payı (%) az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan 

ülkeye göre yüksek değildir. 

 

BangladeĢ‟te özel sağlık harcamalarının GSYĠH içindeki payı (%) 2003 

yılında % 1,89iken, 2004 yılında %1,91 ve 2009 yılında % 2,28 oranla zaman 

gittikçe bir artıĢ göstermiĢtir. Türkiye‟nin özel sağlık harcamalarının GSYĠH içindeki 

payına bakıldığında ise, 2003 yılında %1,50 iken, 2004 yılında %1,54 ve 2009 

yılında % 1,67 oranla 2003–2009 içerisinde dalgalanma göstermiĢtir. Ayrıca, 

Türkiye‟de özel sağlık harcamalarının GSYĠH‟ deki payı, karĢılaĢtırılabilir diğer üst 

orta gelirli ülkelerdeki oranın biraz alttadır. 

 

BangladeĢ, Çin, Almanya, Hindistan, Endonezya, Nijerya ve Türkiye‟nin 

GSYĠH‟in içinde özel sağlık harcamasının payı (%) 2003–2009 yıllarına göre 

dağılımı Grafik 23'te gösterilmiĢtir. 

 

Grafik 23:Özel Sağlık Harcamaları (GSYĠH %) 
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Kaynak: Tablo 47‟deki veriler kullanılarak çizilmiĢtir. 

 

 

SeçilmiĢ ülkelerin Bebek Ölüm Hızının(1000 canlı doğum baĢına) 2003–

2009 yıllarına göre dağılımı Tablo 48 'de gösterilmiĢtir. 
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Tablo 48:Bebek Ölüm Hızı(1000 canlı doğum baĢına) 
Ülkeler Bebek Ölüm Hızı(1000 canlı doğum baĢına) 

Yıllar 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

BangladeĢ 54,2 51,5 49,1 46,6 44,4 42,2 40,0 

Brezilya 26,2 24,8 23,3 22,0 20,8 19,6 18,4 

Kanada 5,3 5,3 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 

Çin 23,4 22,2 21,0 19,9 18,9 17,8 16,8 

Almanya 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 

Hindistan 58,0 56,4 54,9 53,5 52,1 50,8 49,5 

Endonezya 34,7 33,5 32,4 31,3 30,3 29,2 28,1 

Nijerya 104,5 102,0 99,5 97,2 94,7 92,8 90,4 

Güney Afrika 54,8 54,0 52,9 49,2 47,3 45,0 42,5 

Türkiye 26,1 23,7 21,5 19,6 18,0 16,3 15,0 

Kaynak: World Development Index Database, World Bank verilerinden derlenmiĢtir. 

 

Sağlık verilerine göre, ülkeler içinde, 2009 yılı itibariyle 3,5 ile Almanya ve 

5,2 ile Kanada bebek ölüm hızı en düĢük olan iki ülkesidir. Sağlık verilerine göre, 

BangladeĢ‟te 2003‟ten bu yana sürekli bir azalıĢ göstermiĢtir. 2003 yılında 54,2‟iken; 

2009‟da bu oran 40,0‟a düĢmüĢtür. Türkiye‟de de 2003–2009 yıllar içerisinde düĢüĢ  

görüyoruz. Bu rakam aynı zamanda benzer gelir ve sağlık harcaması düzeyine sahip 

ülkelerin de altındadır. Bu verilerden de anlaĢılacağı üzere, geliĢmiĢ ülkelerde bebek 

ölüm hızı az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkeye göre düĢüktür.  

 

2003 yılında BangladeĢ‟te bebek ölüm hızı 54,2, 2004 yılında 51,5, 2005 

yılında 49,1 ve 2009 yılında 40,0 gerçekleĢtirirken, Türkiye'de 2003 yılında 26,1, 

2004 yılında 23,7 ve 2009 yılında 15,0 ile bebek ölüm hızı gerçekleĢtirmiĢtir. Ġki 

ülke için de gittikçe azaldığını görüyoruz.  

 

BangladeĢ, Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya, Nijerya ve Türkiye‟nin 

Bebek Ölüm Hızının(1000 canlı doğum baĢına)  2003–2009 yıllarına göre dağılımı 

Grafik 24‟de gösterilmiĢtir. 
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Grafik 24:Bebek Ölüm Hızı(1000 canlı doğum baĢına) 
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Kaynak: Tablo 48‟deki veriler kullanılarak çizilmiĢtir. 

 

 

SeçilmiĢ ülkelerin BeĢ YaĢ Altı Ölüm Hızının (1000 baĢına) 2003–2009 

yıllarına göre dağılımı Tablo 49 'da gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 49: BeĢ YaĢ Altı Çocuk Ölüm Hızı (1000 baĢına) 
Ülkeler BeĢ YaĢ Altı Çocuk Ölüm Hızı (1000 baĢına) 

Yıllar 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

BangladeĢ 72,0 67,9 64,2 60,4 57,1 53,9 50,7 

Brezilya 29,7 28,0 26,3 24,8 23,4 22,0 20,6 

Kanada 6,1 6,1 6,1 6,0 6,0 6,0 5,9 

Çin 27,9 26,4 24,9 23,5 22,2 20,9 19,6 

Almanya 5,0 4,9 4,7 4,6 4,5 4,4 4,2 

Hindistan 78,0 75,6 73,2 70,9 68,7 66,8 64,7 

Endonezya 47,5 45,5 43,7 41,9 40,3 38,5 36,8 

Nijerya 172,8 168,1 163,5 159,1 154,6 151,0 146,7 

Güney Afrika 82,0 81,4 79,9 75,8 70,3 65,6 60,9 

Türkiye 32,7 29,9 27,3 25,1 22,8 21,0 19,1 

Kaynak: World Development Index Database, World Bank verilerinden derlenmiĢtir. 

 

Sağlık verilerine göre, ülkeler içinde, 2009 yılı itibariyle 4,2ile Almanya ve 

5,9 ile Kanada beĢ yaĢ altı çocuk ölüm hızı en düĢük olan iki ülkesidir. Sağlık 

verilerine göre, BangladeĢ‟te 2003‟ten bu yana sürekli bir azalıĢ göstermiĢtir. 2003 

yılında 72,0‟iken; 2009‟da bu oran 50,7‟ye düĢmüĢtür. Türkiye‟de de 2003–2009 

yıllar içerisinde düĢüĢ görüyoruz. Bu rakam aynı zamanda benzer gelir ve sağlık 
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harcaması düzeyine sahip ülkelerin de altındadır. Bu verilerden de anlaĢılacağı üzere, 

geliĢmiĢ ülkelerde beĢ yaĢ altı ölüm hızı az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkeye göre 

düĢüktür.  

 

2003 yılında BangladeĢ‟te beĢ yaĢ altı çocuk ölüm hızı 72,0, 2004 yılında 

67,9, 2005 yılında 64,2 ve 2009 yılında 50,7 gerçekleĢtirirken, Türkiye'de 2003 

yılında 32,7, 2004 yılında 29,9 ve 2009 yılında 19,1 ile beĢ yaĢ altı çocuk ölüm hızı 

gerçekleĢtirmiĢtir. Ġki ülke için de gittikçe azaldığını görüyoruz. 

 

BangladeĢ, Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya, Nijerya ve Türkiye‟nin BeĢ 

YaĢ Altı Çocuk Ölüm Hızının (1000 baĢına)  2003–2009 yıllarına göre dağılımı 

Grafik 25‟te gösterilmiĢtir. 

 

Grafik 25: BeĢ YaĢ Altı Ölüm Hızı (1000 baĢına) 
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Kaynak: Tablo 49‟daki veriler kullanılarak çizilmiĢtir. 

 

 

SeçilmiĢ ülkelerin Doğumda Beklenen YaĢam Süresinin(YaĢ) 2003–2009 

yıllarına göre dağılımı Tablo 50 'de gösterilmiĢtir. 
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Tablo 50:Doğumda Beklenen YaĢam Süresi (YaĢ) 
Ülkeler Doğumda Beklenen YaĢam Süresi (YaĢ) 

Yıllar 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

BangladeĢ 66,1 66,5 66,9 67,3 67,6 68,0 68,3 

Brezilya 71,0 71,2 71,5 71,8 72,1 72,4 72,7 

Kanada 79,8 80,1 80,3 80,6 80,8 81,0 80,7 

Çin 71,8 72,0 72,2 72,4 72,6 72,8 73,1 

Almanya 78,4 78,7 78,9 79,1 79,5 79,7 79,8 

Hindistan 62,7 63,0 63,4 63,7 64,1 64,4 64,8 

Endonezya 66,5 66,8 67,1 67,4 67,7 68,1 68,5 

Nijerya 47,9 48,5 49,0 49,5 50,0 50,5 50,9 

Güney Afrika 52,0 51,4 51,1 50,9 51,0 51,2 51,6 

Türkiye 71,2 71,6 72,1 72,5 72,8 73,1 73,4 

Kaynak: World Development Index Database, World Bank verilerinden derlenmiĢtir. 

 

Sağlık verilerine göre, ülkeler içinde, 2009 yılı itibariyle 80,7 ile Kanada ve 

79,8 ile Almanya doğumda beklenen yaĢam süresi en yüksek olan iki ülkesidir. 

Sağlık verilerine göre, BangladeĢ‟te 2003‟ten bu yana sürekli bir artıĢ göstermiĢtir. 

2003 yılında 66,1‟iken; 2009‟da bu oran 68,3‟e yükseldi. Türkiye‟de de 2003–2009 

yıllar içerisinde artıĢ görüyoruz. Bu rakam aynı zamanda benzer gelir ve sağlık 

harcaması düzeyine sahip ülkelerin de üstendedir. Bu verilerden de anlaĢılacağı 

üzere, geliĢmiĢ ülkelerde doğumda beklenen yaĢam süresi az geliĢmiĢ ve geliĢmekte 

olan ülkeye göre biraz yüksektir.  

 

2003 yılında BangladeĢ‟te doğumda beklenen yaĢam süresi 66,1, 2004 yılında 

66,5, 2005 yılında 66,9 ve 2009 yılında 68,3 gerçekleĢtirirken, Türkiye'de 2003 

yılında 71,2, 2004 yılında 71,6 ve 2009 yılında 73,4 ile doğumda beklenen yaĢam 

süresi gerçekleĢtirmiĢtir. Ġki ülke için de gittikçe arttığını görüyoruz.  

 

BangladeĢ, Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya, Nijerya ve Türkiye‟nin 

Doğumda Beklenen YaĢam Süresinin(YaĢ)  2003–2009 yıllarına göre dağılımı 

Grafik 26‟da gösterilmiĢtir 
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Grafik 26:Doğumda Beklenen YaĢam Süresi(YaĢ) 
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Kaynak: Tablo 50‟deki veriler kullanılarak çizilmiĢtir. 

 
 

SeçilmiĢ ülkelerin Toplam Doğurganlık Hızı (kadın baĢına) 2003–2009 

yıllarına göre dağılımı Tablo 51 'de gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 51:Toplam Doğurganlık Hızı (kadın baĢına) 
Ülkeler Toplam Doğurganlık Hızı (kadın baĢına) 

Yıllar 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

BangladeĢ 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,4 2,3 

Brezilya 2,2 2,1 2,1 2,0 1,9 1,9 1,9 

Kanada 1,5 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 1,7 

Çin 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 

Almanya 1,3 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 

Hindistan 2,9 2,9 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 

Endonezya 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,1 

Nijerya 5,8 5,7 5,7 5,7 5,6 5,6 5,6 

Güney Afrika 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6 2,5 2,5 

Türkiye 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 

Kaynak: World Development Index Database, World Bank verilerinden derlenmiĢtir. 

 

Sağlık verilerine göre, ülkeler içinde, 2009 yılı itibariyle 1,4 ile Almanya ve 

1,6 ile Çin ve 1,7 ile Kanada toplam doğurganlık hızı en düĢük olan üç ülkesidir. 

Sağlık verilerine göre, BangladeĢ‟te 2003‟ten bu yana sürekli bir azalıĢ göstermiĢtir. 

2003 yılında 2,8‟iken; 2009‟da bu oran 2,3‟e düĢmüĢtür. Bu verilerden de 

anlaĢılacağı üzere, geliĢmiĢ ülkelerde toplam doğurganlık hızı az geliĢmiĢ ve 
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geliĢmekte olan ülkeye göre düĢüktür ama fazla fark yoktur. 

 

2003 yılında BangladeĢ‟te toplam doğurganlık hızı 2,8, 2004 yılında 2,7, 

2005 yılında 2,6 ve 2009 yılında 2,3 gerçekleĢtirirken, Türkiye'de 2003 yılından 

2006 yıla kadar aynı rakam 2,2 olup 2007 yılından 2009 yıla kadar da aynı rakam 

2,1ile toplam doğurganlık hızı gerçekleĢtirmiĢtir.  

 

BangladeĢ, Çin, Almanya, Hindistan, Endonezya, Nijerya ve Türkiye‟nin 

Toplam Doğurganlık Hızı (kadın baĢına) 2003–2009 yıllarına göre dağılımı Grafik 

27'de gösterilmiĢtir 

 

Grafik 27:Toplam Doğurganlık Hızı (kadın baĢına) 
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Kaynak: Tablo 51‟deki veriler kullanılarak çizilmiĢtir. 
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3.3. SAĞLIK HĠZMETLERĠNĠN ÜRETĠMĠ 
 

Toplumsal refah düzeyi ile sağlık arasında güçlü bir iliĢki bulunmaktadır. Bu 

nedenle ekonomistler, özellikle geliĢmekte olan ülkelerde ekonomik kalkınmanın 

gerçekleĢtirilebilmesi amacıyla, toplumların sağlık düzeylerini yükseltmek için 

uygulanabilir ve etkili bir mekanizma oluĢturmaya çalıĢmaktadırlar. 
 

Uluslararası düzeyde doğuĢta yaĢam beklentisi ve bebek ölüm oranları gibi 

global sağlık göstergelerine bakıldığında son 50 yılda hem geliĢmekte olan ülkelerde 

hem de geliĢmiĢ ülkelerde sağlık düzeyinde bir iyileĢme gerçekleĢtiği görülmektedir. 

Ancak az geliĢmiĢ ve geliĢmiĢ ülkeler arasındaki farklılıklar daha da açılmıĢtır. Bu 

nedenle, ülkelerin sağlık düzeyleri arasındaki bu farklılıkların temellerini ortaya 

koymaya yönelik çalıĢmalar giderek artmaktadır. Bu çalıĢmalar özellikle ekonomik, 

sosyal, demografik, çevresel ve sağlık sisteminden kaynaklanan etkenlere ve bu 

farklılıklara ne ölçüde katkıda bulunduklarının saptanmasına yoğunlaĢmaktadır. 
 

Sağlığın ekonomiye ve refah düzeyine olan olumlu etkisi nedeniyle sağlık 

düzeyinin sosyo-ekonomik belirleyicilerinin incelenmesi, geliĢmekte olan bir ülkeye 

yapacağı yatırımlar konusunda önemli bilgiler sağlamaktadır. Bu bilgiler ıĢığında 

ülkeler, sağlık bakımı, eğitim veya sanayi gibi alanlara yatırım yapma kararlarını 

Ģekillendirmektedirler. Sağlık sektörünün hızla büyümesi, artan sigorta ve sağlık 

hizmetleri harcamaları konusunda artan kamu ilgisinin ve kamu kesiminin ilaç ve 

tıbbi araĢtırmalara sponsor olmak, alkol ve sigara tüketimlerini kontrol altına almak 

ve sağlıklı yaĢam biçimlerini teĢvik etmek gibi rollerinin anlaĢılması için toplumun 

sağlık düzeyinin sosyo-ekonomik belirleyicilerinin araĢtırılmasının günümüzde hiç 

olmadığı kadar ilgi çekmesini sağladığı söylenebilir. 
 

Auster, Leveson ve Sarachek'in (1969) çalıĢması literatürde sağlığı etkilediği 

varsayılan ekonomik, sosyal, demografik, çevresel unsurları dikkate alarak bir 

fonksiyonel iliĢki içinde değerlendiren ilk çalıĢma olarak kabul edilmektedir. Bu 

çalıĢmadan sonra yapılan ampirik uygulamalar çok çeĢitli olmakla birlikte genel 

olarak bakıldığında sağlık düzeyinin, gelir, gelir dağılımı, yoksulluk gibi ekonomik 

değiĢkenler, eğitim, çevresel faktörler, alkol ve sigara tüketimi gibi yaĢam biçimi 

değiĢkenleri, sağlık harcamaları ve sağlık hizmetleri gibi tıbbi kaynakların bir 
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fonksiyonu olduğu görülmektedir
60

. Bununla birlikte çalıĢmalar arasında, bu 

faktörlerin etkilerinin ve göreli önemlerinin ortaya konulması için uygun 

ekonometrik yöntem konusunda fikir birliği bulunmadığını söylemek 

mümkündür
61

.Birçok çalıĢmada olduğu gibi bu çalıĢmada da sağlığın üretimi, 

Grossman (1972) teorik modeline dayanan sağlık hizmetleri üretim fonksiyonu 

çerçevesinde ele alınacaktır. Bu bölümde öncelikle sağlık hizmetleri üretim 

fonksiyonu tanıtılacak, ardından üretim fonksiyonunda sağlık çıktısı (göstergesi) 

seçimi ile sağlık hizmetleri düzeyi üzerinde etkili olan ve sağlık girdileri olarak 

tanımlanan faktörler açıklanacaktır
62

. 
 
 

3.3.1. Sağlık Hizmetleri Üretim Fonksiyonu 
 

Üretim fonksiyonu en basit Ģekliyle girdiler ve çıktı arasındaki iliĢkiyi 

göstermektedir. Bir otomobil fabrikasının otomobilleri çelik, plastik ve emek gibi 

üretim faktörlerini kullanarak üretmesi sürecini ifade eden üretim fonksiyonunun 

sağlığa uyarlanmıĢ biçimi olarak da tanımlanabilecek olan sağlık hizmetleri üretim 

fonksiyonu ise, sağlık girdileri ile sağlık çıktısı arasındaki iliĢkiyi göstermektedir. Bir 

baĢka deyiĢle, sağlık hizmetleri üretim fonksiyonu sağlığı etkileyen faktörlerin 

oluĢturduğu sağlık girdileri ile sağlık çıktısı arasındaki iliĢkiyi kuran bir 

fonksiyondur. 
 

Sağlık hizmetleri üretim fonksiyonu Grossman (1972) teorik modeline 

dayandırılmaktadır. Bu model sosyal, ekonomik, çevresel ve demografik faktörleri, 

üretim sisteminin girdileri olarak görmektedir
63

. Buna göre sağlık hizmetleri üretim 

fonksiyonu Ģu Ģekilde yazılabilmektedir; 

H = f (X) (3.1) 
 

Burada X vektörü, sağlık hizmetleri düzeyi üzerinde etkili olabilecek 

çevresel, demografik, ekonomik, yaĢam biçimi, sağlık hizmetleri ve sağlık 

sisteminden kaynaklanan faktörleri gösterirken, H ise sağlık düzeyini temsil eden 
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sağlık çıktısını göstermektedir. Sağlık hizmetleri üretim fonksiyonu yaklaĢımı ile 

sağlık hizmetleri üretiminin mikro düzeyde analizi yapılmaktadır. Sağlık hizmetleri 

üretim fonksiyonu, her ne kadar sağlık hizmetleri üretiminin mikro düzeyde analizini 

gerçekleĢtirse de, sağlık iktisatçılarının ilgisi üretim sisteminin makro düzeyde 

yorumlanması üzerinde yoğunlaĢmaktadır.Sağlık harcamalarının günümüzde oldukça 

yüksek olduğu ve ülke bütçeleri üzerinde oldukça önemli bir baskı yarattığı göz 

önünde bulundurulursa, bu harcamaların sağlık hizmetleri düzeyi üzerindeki marjinal 

katkısının belirlenmesinin ne derece önemli olduğu ortaya çıkacaktır. 
 

Fayissa ve Gutema'ya (2005) göre toplulaĢtırılmıĢ (aggregate) sağlık 

hizmetleri üretim fonksiyonunun en önemli üstünlüğü, sağlık harcamalarının ve 

sağlık hizmetlerinin sağlık hizmetleri düzeyi üzerindeki etkisini açıkça göstermesidir. 

Bu bilginin elde edilmesi, sağlık politikası yapıcılarına yol göstermesi nedeniyle 

oldukça önemlidir. Bu noktada politika yapımında önemli olan husus, girdilerin 

sağlık hizmetleri düzeyi üzerindeki marjinal katkılarının belirlenmesidir. Bir baĢka 

deyiĢle, her bir girdinin toplam ve marjinal katkıları birbirinden farklıdır. Girdinin 

marjinal katkısı, diğer bütün girdiler sabit tutulduğunda, girdideki bir birimlik artıĢın 

sağlık hizmetleri düzeyi üzerinde meydana getirdiği değiĢimdir. ġekil 3 ve 4 sağlık 

harcamalarının veya sağlık hizmetlerinin, bir baĢka deyiĢle sağlık sisteminden 

kaynaklanan girdilerin sağlık hizmetleri düzeyi üzerindeki toplam ve marjinal 

katkılarını göstermektedir. 

 

ġekil 3: Sağlığın Üretim Fonksiyonu 
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ġekil 4: Sağlık Hizmetlerinin Marjinal Katkısı 

 
Kaynak:ġekil 3 ve ġekil 4 için Folland et.al.,The Economics of Health and Health Care, Pearson 

Prentice Hall,kitaptan  yararlanılmıĢtır. 
 

ġekil 3'te sağlık hizmetleri dıĢında kalan yaĢam biçimi, çevresel ve 

demografik faktörlerdeki bir olumlu yönde bir geliĢme, eğriyi yukarı kaydıracaktır. 

ġekil 4'ten ise sağlık hizmetlerinin marjinal katkısının, diğer sağlık girdileri dahil 

edildikçe azalma eğilimi içinde olduğu görülmektedir. Ayrıca sağlık hizmetleri 

üretim fonksiyonu, girdiler ve çıktı arasındaki iliĢkiyi belli bir zaman periyodu için 

göstermektedir. Dolayısıyla bu zaman periyodu ve belirli ülkeler için toplulaĢtırılmıĢ 

sağlık hizmetleri üretim fonksiyonunun tahmin sonuçlarının, uygun politika 

önermeleri için yol gösterici olacağı söylenebilir. Ancak toplulaĢtırılmıĢ üretim 

fonksiyonu için bütün bu tahminlerin ve ölçümlerin yapılabilmesinin, öncelikle 

toplum sağlığını birçok açıdan yansıtabilecek, uygun bir sağlık çıktısı belirlenmesine 

bağlı olduğunu söylemek yerinde olacaktır. 

3.3.2. Sağlık Çıktısı Seçimi 

Sağlık hizmetleri üretim fonksiyonunun tahmin edilebilmesi için öncelikle 

sağlık çıktısının seçimi ve tanımı ile sağlığın ölçülmesi problemlerinin çözülmesi 

gerekmektedir. Çünkü bir ülkenin ya da toplumun bütünsel anlamda performansının 

değerlendirilebilmesi için sağlık düzeyinin genel bir göstergesine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Ancak sağlığın tanımlanması kadar ölçülmesi de sağlığın çok yönlü 

bir kavram olması ve değer yargılarına çok açık olması ile taĢıdığı önem nedeniyle 

bazı güçlükler taĢımaktadır. 
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Seçilecek olan toplulaĢtırılmıĢ sağlık çıktısının, toplumun sağlık düzeyini 

hem niceliksel hem de niteliksel bakımdan her açıdan yansıtabilen, makro düzeyde 

ülkelerarası karĢılaĢtırmaların yapılmasına imkan veren, kesin olarak ölçülebilen, 

kendi içinde anlamlı, ulaĢılabilirliği yüksek ve hassas olması gerekmektedir. Ancak 

bütün bu özelliklerin hepsine birden sahip olan bir sağlık çıktısı bulmak oldukça 

zordur
64

. 
 

Sağlık düzeyinin önemli bir göstergesi olarak ölüm istatistiklerinden elde 

edilen kaba ölüm oranları ile yaĢa özgü ölüm oranları yapılan birçok çalıĢmada 

kullanılmıĢtır. Ölüm istatistiklerinden, hem yaĢa ve cinsiyete göre ölüm oranları 

verileri hem de doğuĢta yaĢam beklentisi verileri elde edilmektedir. Ölüm oranlarının 

seçim nedenleri arasında kolay ulaĢılabilirliği, objektif olarak ölçülebilmesi, 

mantıksal olarak kesin olması ve evrensel olarak anlaĢılabilir olması yer almaktadır. 

Ayrıca günümüzde ölüm oranları kullanılarak yapılmıĢ olan bir çalıĢma, ölüm 

oranlarını kullanmıĢ daha önceki çalıĢmalarla karĢılaĢtırılabilme olanağını ortaya 

koymuĢtur. Bunların dıĢında ölüm oranlarının resmi istatistiklerden elde edilmesi ve 

ülke, bölge karĢılaĢtırmalarında kullanılabilmesi tercih nedenleri arasında 

sayılmaktadır. 
 

Sen (1998), ölüm istatistiklerinin toplumun sağlık hizmetleri düzeyi hakkında 

iyi bir fikir verdiğini belirtmekle birlikte, bu istatistiklerin bilgi açısından zengin 

olmanın yanı sıra ekonomik ve sosyal değiĢimlere kolay cevap veren göstergeler 

olduğunu da vurgulamaktadır
65

. 
 

Ancak sağlık düzeyinin global bir göstergesi olarak ölüm oranlarının 

kullanılmasının bir takım sakıncaları bulunmaktadır. Ölüm oranları çoğunlukla göreli 

olarak yüksek olan yaĢlı kesimin ölüm oranlarından etkilenmektedir. Ayrıca özellikle 

geliĢmiĢ ülkelerde ölüm oranları, göreli olarak düĢük olan genç yaĢtaki ölümlere pek 

duyarlı değildir. Ölüm oranlarının en önemli eksikliği, yaĢam kalitesindeki 

değiĢimler hakkında hiçbir bilgi vermemesidir. Bütün bunların yanı sıra ölüm 

oranlarını sağlık hizmetleri üretiminin toplulaĢtırılmıĢ çıktısı olarak seçerek politik 
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amaçları belirlemek de oldukça zordur. Çünkü uzun dönemde ölme olasılığı bire 

eĢittir. BaĢka bir deyiĢle ölümü kesin olarak ertelemenin mümkün olmaması gibi, 

"sıfır ölüm oranı" gibi bir hedef belirlenmesinin de anlamlı olmadığını söylemek 

yerinde olacaktır. 
 

Bunlara karĢın niteliksel değiĢim hakkında bilgi vermemesi, yanlı bir ölçüme 

sebep olması, toplumdaki çeĢitli yaĢlar ve cinsiyetler bakımından ölüm riskini tam 

olarak yansıtmaması gibi olumsuz özelliklerine rağmen bebek ölüm oranı, 5 yaĢ altı 

çocuk ölüm oranı ve yaĢam beklentisi en sık kullanılan sağlık hizmetleri düzeyi 

göstergeleridir. 
 

Murray (1988), bebek ölüm oranlarının tıp, sosyoloji, ekonomi, coğrafya, 

demografi ve kalkınma çalıĢmalarında en sık kullanılan göstergelerden biri olmasının 

nedenini sağlık düzeyini hassas ve kesin olarak gösterdiğinin varsayılmasına 

bağlamaktadır. Murray'a (1988) göre, bu varsayımın arkasında iki neden 

bulunmaktadır. Öncelikle bebek ölüm oranları, diğer sağlık göstergeleri ile ileri 

derecede korelasyon sergilemektedir. Bu nedenden ötürü bütün ölüm oranı indeksleri 

ve yaĢam beklentisi verilerine göre daha güvenilir oldukları söylenebilir. Ġkinci 

neden ise bebek ölüm oranlarının diğer ölüm oranlarına göre sağlık sistemlerindeki 

ve sosyo-ekonomik çevredeki değiĢimlere karĢı daha duyarlı olmasıdır. Çünkü bebek 

ölüm oranlarının bu değiĢimlere vereceği tepki diğer yaĢa özgü ölüm oranlarının 

vereceği tepkiden daha önce gerçekleĢmektedir. Ancak Murray (1988) aynı zamanda 

bebek ölüm oranlarının, diğer sağlık çıktılarına göre daha hassas olduğu savının 

ampirik olarak ölçülmesi gerektiğini savunmaktadır. Çünkü sağlık düzeyini 

etkileyebilecek geliĢmeler her zaman önce bebek sağlığını etkilememektedir. KiĢisel 

hijyende, hastalıkların nedenleri ve teĢhis biçimleri hakkında edinilen bilgide olumlu 

yönde meydana gelen geliĢmeler bebek sağlığı ile birlikte çocuk ve yetiĢkinlerin 

sağlığını da etkileyecektir. Bu etkileĢimin öncelikle bebek sağlığında meydana 

geldiğini destekleyen kanıtların yeterli olmadığını savunan Murray (1988), bazı 

sağlık müdahalelerinin toplumun her kesiminin sağlık düzeyini aynı anda 

hedeflediğini belirtmektedir
66

. 
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 Benzer Ģekilde Grubaugh ve Santerre (1994), bir toplumda bebek ölüm 

oranının yüksek olmasının toplumun bütün katmanlarının sağlık düzeyini 

düĢüreceğini belirterek, sağlık çıktısı olarak bebek ölüm oranını kullanmanın sağlık 

düzeyini doğru olarak yansıttığını vurgulamaktadır
67

. Nixon ve Ulmann (2006) ise 

tartıĢmaya bebek ölüm oranı ile yaĢam beklentisi göstergelerini karĢılaĢtırarak 

katılmaktadır. Buna göre, sağlık sistemiyle iliĢkili olmayan faktörlere daha kolay 

affolunabilmesi nedeniyle bebek ölüm oranlarının sağlık çıktısı olarak seçilmesi daha 

doğru sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır
68

. 
 

Bebek ölüm oranının yanı sıra çalıĢmalarda çok sık kullanılan bir baĢka sağlık 

çıktısı doğumda beklenen yaĢam süresidir tanımıyla yaĢam beklentisi, belli bir 

zamanda doğan tüm insanların yaĢadıkları ortalama yıl sayısıdır. Kullanılan 

"beklenti" kelimesi, bireyin bebeklik, çocukluk ve yetiĢkinlik dönemlerinin her birini 

yaĢaması anlamına gelmektedir. Sen'in (1998) de belirttiği gibi uzun ömürlülük 

toplumun sağlık düzeyinin önemli bir göstergesi olmasına karĢın, tıpkı ölüm 

oranlarında olduğu gibi yaĢam kalitesi hakkında bilgi vermemektedir. Ancak daha 

önce de belirtildiği gibi kullanılan sağlık çıktısının niteliksel değiĢimleri de iyi 

yansıtabilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, son yıllarda niteliksel değiĢimleri 

yansıtabilecek sağlık göstergeleri oluĢturulmaya baĢlanmıĢtır. Sağlık düzeyini, 

bireyin sağlıklı bir Ģekilde yaĢanmıĢ günlerini göz önüne alarak değerlendiren 

kaliteye göre ayarlanmıĢ yaĢam süreleri (Quality Adjusted Life Years: QALY's) ile 

sakatlığa göre ayarlanmıĢ yaĢam süreleri (Disabled Adjusted Life Years: DALY's) bu 

göstergelerin en önemlilerindendir. Bu göstergeler yaĢam süresinin uzamasını yaĢam 

kalitesi ile birlikte değerlendirmekte ancak tanım, ölçüm ve pratik kullanım 

konularında bazı kısıtlara sahip olmalarından ötürü yapılan çalıĢmalarda çok sık 

kullanılmamaktadır. 
 

Sağlık hizmetleri düzeyi göstergesi olarak kullanılan bir diğer ölçüt hastalık 

oranlarıdır. Bu oranlar, toplumda hastalıkların görülme sıklığı ile bireylerin hastalığa 

yakalanma olasılığını ortaya koymaktadır. Bu ölçüt hakkındaki istatistiksel bilgiler 

çoğunlukla hastane kayıtları ve doktor hasta arasındaki görüĢmeler ile elde 
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edilmektedir. Ancak Sen (1998), hastalık verilerinin objektiflik açısından güvenilir 

olmaması ve karĢılaĢtırma amacına uygun olmaması nedenleriyle kullanımının 

sakıncalı olabileceğini belirtmektedir. Bununla birlikte sağlık çıktısı, doktor ziyareti, 

hastanın hastanede kalma süresi gibi sağlık hizmeti bazında tanımlanırsa bu durumda 

üretim analizi sağlık hizmetlerinin kendisinin üretimi sorununa dönüĢecektir. Ancak 

üretim sürecindeki amaç, toplumun sağlık düzeyindeki değiĢimi göz önüne almak 

olduğu için sağlık hizmetleri sağlığın üretim sürecinde bir ara mal olarak yer 

almaktadır
69

. 
 

Birçok kısıntıya sahip olmasına rağmen çalıĢmalarda sağlık hizmetleri düzeyi 

göstergesi olarak bebek ölüm oranı, yaĢam beklentisi gibi geleneksel ölçütlerin 

kullanılmasının temel nedenleri arasında sağlam bir geçmiĢe sahip olması ve bu 

nedenle daha güvenilir olması ile uluslararası karĢılaĢtırmalara olanak tanıması ve 

ölçümü konusunda genel kriterlerin belirli olması yer almaktadır. Aynı zamanda, bu 

geleneksel ölçütler ekonomik ve sosyal yapının göstergeleri olarak da sıklıkla 

kullanılmaktadır. Sağlık çıktısı seçimi konusunda özellikle vurgulanması gereken 

nokta ise daha önce de belirtildiği gibi, sağlık düzeyini hem niceliksel hem niteliksel 

bakımdan yansıtabilen, uluslararası karĢılaĢtırmalara izin veren, kendi içinde anlamlı, 

ulaĢılabilir, hassas, kesin olarak ölçülebilen ve değer yargılarından uzak bir sağlık 

hizmetleri düzeyi göstergesinin bulunmamasıdır. 

 
 

3.4. SEÇĠLMĠġ ÜLKELERĠ ĠÇĠN SAĞLIK DÜZEYĠNĠN 

BELĠRLEYĠCĠLERĠ: PANEL VERĠ ANALĠZĠ 
 

SeçilmiĢ ülkeler için, önce bahsedilen teorik çerçevesi çizilen toplulaĢtırılmıĢ 

sağlık hizmetleri üretim fonksiyonu panel veri analizi yöntemiyle tahmin 

edilmektedir. Bu amaçla, öncelikle analizde kullanılacak ekonometrik tahmin 

yöntemi olan panel veri analizinden söz edilmektedir. Daha sonra ise analizde 

kullanılacak olan değiĢkenler ve veri seti sunulmaktadır. Son olarak oluĢturulacak 

olan modeller hakkında bilgi verilmekte, modellerin tahmini yapılarak elde edilen 

sonuçlar yorumlanmaktadır. 
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3.4.1. Veri Seti, Yöntem ve Modeller 
 

 ÇalıĢmaya konu olan 1990-2009 dönemi için SeçilmiĢ ülkelerin sağlık 

düzeyinin sosyo-ekonomik belirleyicileri panel veri analizi kullanılarak 

incelenecektir. Panel veri analizi zaman boyutuna ait yatay kesit verilerinin 

kullanılmasıyla ekonomik iliĢkilerin tahmin edilmesi yöntemidir. ÇalıĢmada panel 

veri analizi yönteminin seçilmesinin birçok nedeni bulunmaktadır. Bu bağlamda 

panel veri analizi, önemli avantajlara sahip olması nedeniyle diğer ekonometrik 

analiz yöntemlerine göre öne çıkan analiz yöntemlerinden birisidir. Bu analizin en 

önemli özelliği zaman serileri ile yatay kesit serilerini bir araya getirerek, hem zaman 

hem de kesit boyutuna sahip bir veri setinin oluĢturulmasına olanak tanımasıdır
70

. 
 

Panel veri analizinin yatay kesit ve zaman serisi ile karĢılaĢtırıldığında çeĢitli 

üstünlüklere sahip olduğu görülmektedir. Öncelikle panel veri modellerinde yatay 

kesit ve zaman serisi verilerinin her ikisinin de kullanılmasından ötürü gözlem sayısı 

oldukça yükselmektedir. Gözlem sayısının yüksek olması serbestlik derecesini 

yükseltmekte ve açıklayıcı değiĢkenler arasında yüksek derecede doğrusal iliĢki 

bulunma olasılığını azaltmaktadır. Bu nedenle panel veri yöntemi daha güvenilir 

ekonometrik tahminlerin yapılabilmesini sağlamaktadır. Diğer taraftan sadece zaman 

serisi veya yatay kesit verileri ile yapılan çalıĢmalarda sapmalı sonuçlar elde etme 

riski yüksek olduğu için birimlerin farklarını ayrıntılı olarak kontrol etmenin zor 

olduğu söylenebilir. 

 

Panel veri analizinin bir baĢka üstünlüğü, yatay kesit ya da zaman 

serilerinden daha karmaĢık davranıĢ modellerinin kurulmasına ve test edilmesine 

olanak sağlamasıdır. Bu üstünlük zaman serisi veya yatay kesit verileri kullanılarak 

yapılan çalıĢmalarda tahmin sonuçlarında önemli sapmalara yol açan dıĢlanan 

değiĢkenlerin (omitted variables) panel veri analizinde önemli bir probleme neden 

olmamasını sağlamaktadır. Bununla birlikte yatay kesit verileri kullanılarak yapılan 

tahminlerde sadece birimler arasındaki farklar incelenebilirken, panel veri 

                                            
70 W. H Greene,Econometric Analysis, Mcmillan, New York,2000,pp.283-284. 
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kullanılarak yapılan tahminler hem birimler hem de bir birimde zaman içinde 

meydana gelen değiĢimlerin birlikte incelenmesi olanağı tanımaktadır
71

.  
 

Panel veri analizi her bir sonuç için daha kesin, gerçekçi ve kapsamlı 

tahminlerin oluĢmasını sağlamaktadır. Bu analizin bütün bu üstünlüklerinin yanı sıra 

en büyük ve önemli katkısı sayısal olarak ifade edilemeyen, gözlenemeyen ve açıkça 

ölçülemeyen faktörlerin etkilerinin de ölçülmesini sağlamasıdır. 
 

Genel olarak panel veri modeli (3.2) numaralı eĢitlikteki gibi ifade 

edilmektedir. 
 
 

Yit = Püt + P2it X2it + P3it X3it + ... + Pkit Xkit+ uit    (3.2) 
 
 
i = 1,...,N       t = 1,...,T    ve   k = 1,...,K 
 

Burada N yatay kesit birimlerini, T zamanı ve K açıklayıcı değiĢken sayısını 

göstermektedir. Buna göre: 
 

Yit : i'nci yatay kesit biriminin t zamanında bağımlı değiĢken değerini, 
 
 

Xkit : i'nci yatay kesit biriminin t zamanında k. açıklayıcı değiĢken değerini, 
 

Bkit : i'nci birim ve t'nci zaman dönemi için k'ncı açıklayıcı değiĢkenin tahmin 

edilen katsayısını, 
 

uit : sıfır ortalamalı ve sabit varyanslı hata terimini göstermektedir. 

 

Ayrıca zaman serisi durumunda N=1 ve T>1 koĢulları geçerli iken, yatay 

kesit durumunda T=1 ve N>1 durumu söz konusudur. Oysa ki panel veri analizinde 

N>1 ve T>1 koĢulları geçerlidir
72

. 
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Denklem (3.2) 'de ifade edilen modelde, katsayılar farklı birimler için farklı 

zaman periyotlarında farklı değerler almaktadır. Bu koĢullar altında tahmin edilecek 

parametre sayısı kullanılan gözlem sayısını aĢmakta, yani model tahmin 

edilememektedir. Bu nedenden ötürü panel veri çalıĢmalarında sabit, eğim katsayısı 

ve hata terimi hakkında yapılan varsayımlara bağlı olarak farklı modeller elde 

edilebilmektedir. 
 

Bu modellerden ilki kısıtlı (pooled) modeldir. Bu modelde havuzlanmıĢ 

verilerin kesit ve zaman boyutları ihmal edilmektedir. Bir baĢka deyiĢle, bu modelde 

tüm bağımsız değiĢkenler yatay kesit birimlerini aynı derecede etkilemektedir. 
 

Eğim katsayılarının zaman ve kesit birimleri için aynı olduğu ancak sabit 

katsayının yatay kesit birimlerine göre değiĢtiği sabit etkiler (fixed effects) modeli 

bir baĢka panel veri modelidir
73

. Bu modelde yatay kesit birimleri arasındaki farklar 

sabit terimdeki farklılıklarla açıklanmakta ve panel veri modeli kukla değiĢken 

yardımıyla tahmin edilmektedir. Bu nedenle sabit etkiler modeli, kukla değiĢken 

modeli olarak da adlandırılmaktadır. (3.2) numaralı denklem ele alındığında, sabit 

etkiler modelinde 
 
 

P2it = P2 , P3it = P3 olduğu varsayılmaktadır. Böylece denklem, 
 
 

Yit = Pü + P2i X2it + P3i X3it + ... + Pki Xkit+ uit           (3.3) 
 
 
Ģeklinde yazılabilmektedir. 
 

Ayrıca bu modeller sabit terimin sadece birimlere ya da zamana göre değiĢtiği 

tek yönlü ve hem birimlere hem de zamana göre değiĢtiği çift yönlü modeller olmak 

üzere iki türlüdür. 
 

Panel veri ile yapılan çalıĢmalarda sabit etkiler modeli kullanıldığı gibi rassal 

etkiler (random effects) modeli de kullanılmaktadır. Rassal etkiler modelinde yatay 

kesit birimlerindeki farklılıkların hata terimi gibi rassal olduğu varsayılmaktadır
74

. 
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Bu modellerde yatay kesit birimlerinde veya birimlere ve zamana göre meydana 

gelen değiĢiklikler, modele hata teriminin bir bileĢeni olarak dahil edilmektedir. 

Bunun en önemli nedeni ise sabit etkiler modelinde karĢılaĢılan serbestlik derecesi 

kaybının önlenmesidir. Sabit etkiler modelinde olduğu gibi bu modelde de her iki 

boyut için ya da her bir boyut için rassal etkilerin kullanılması çift yönlü ve tek yönlü 

ayrımını beraberinde getirmektedir. 
 

Açıklanan bütün modellerin yanı sıra panel veri modellerinin dengeli 

(balanced) ve dengeli olmayan (unbalanced) olmak üzere iki türü daha mevcuttur. 

Dengeli panelde eksik veri durumu söz konusu olmadığı için her bir yatay kesit 

birimi için aynı sayıda gözlem bulunmaktadır. Diğer taraftan dengeli olmayan 

panelde eksik veri durumu söz konusudur ve her bir yatay kesit birimi için gözlem 

sayısı eĢit değildir
75

. 
 

Panel veri analizinin daha yüksek gözlem sayısı ile sağladığı üstünlükler ve 

yatay kesit ile zaman serisi verilerine göre gözlenemeyen, ölçülemeyen faktörlerin 

etkilerinin de ölçülmesini sağlaması nedeniyle 1990-2009 periyodu için SeçilmiĢ 

ülkelerin sağlık düzeyinin sosyo-ekonomik belirleyicileri panel veri analizi 

kullanılarak incelenecektir. Panel veri analizi tahminlerine ve sonuçlarına geçmeden 

önce analizde kullanılacak olan veri setine, değiĢkenlere, temel teorik çerçeveye ve 

modellere değinmek gerekmektedir. 
 

Önce ayrıntılarıyla açıklanan, Grossman (1972) tarafından geliĢtirilen sağlık 

hizmetleri üretim fonksiyonuna dayanmaktadır. Buna göre sağlık hizmetleri üretim 

fonksiyonu Ģu Ģekilde yazılmaktadır: 
 

H = f (X) (3.4) 
 

Burada H sağlık çıktısını, X ise sağlık girdileri vektörünü göstermektedir. Yukarıda 

açıklanan panel veri modeli sağlık hizmetleri üretim fonksiyonu için uyarlandığında; 

 

Hit = P1it + P2it X2it + P3it X3it + ... + Pkit Xkit+ uit (3.5) 
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denklemi elde edilmektedir. Burada bağımsız değiĢkenler sağlığı etkileyen faktörler 

iken, bağımlı değiĢken olan H, sağlık düzeyini ifade etmektedir. 
 

ÇalıĢmada (3.5) numaralı modelin tahmini seçilmiĢ ülkeler için 

yapılmaktadır. Ayrıca ilgili ülkelerin sosyo-ekonomik ve sağlık sistemleri 

bakımından homojen bir dağılım göstermesi de tercih nedenleri arasındadır. Ayrıca 

yapılacak çalıĢmanın belli bir gelir düzeyinin üzerindeki ülkeler (az geliĢmiĢ ve 

geliĢmekte olan) için geçerli olmasının tutarlı sonuçlar sağlayacağı söylenebilir.  

 

ÇalıĢmaya konu olan dönem 1990-2009 yıllarını kapsamaktadır. Dolayısıyla 

panel veri analizi 1990-2009 yılları arasında toplam 20 yıl için yapılmıĢtır. 

Ülkelerinden BangladeĢ, Brezilya, Çin, Endonezya, Filipinler, Hindistan, Kenya, 

Malezya, Meksika, Mısır, Nepal, Nijerya, Pakistan, Sri Lanka, Tayland ve Türkiye 

ise çalıĢmada birimleri (N=16) olarak belirlenmiĢtir. Burada bu ülkelerin seçmenin 

nedeni ise, ekonomik yapıları ve ekonomik geliĢme sürecinde bulunulan aĢamaların 

birbirine yakın olduğu ülkelerle yapılan analizi daha iyi olmaktır. Bunun için 

modelde benzer ekonomik yapıya sahip geliĢmekte olan ülkelerin verilerini seçildi. 

 

ÇalıĢmada iki farklı model oluĢturulmuĢtur. Bu modellerin tanıtımı ve 

farklarına geçmeden önce modellerde kullanılan değiĢkenlerin ve ampirik 

çalıĢmalarla ilgili literatür taramasının yapıldığı ikinci bölümde kullanılan her bir 

bağımsız değiĢken için çalıĢmalarda bulunan sonuçlar çerçevesinde bu değiĢkenlerin 

katsayı iĢaretlerine iliĢkin beklentilerin sunulması gerekmektedir. Ġki model topluca 

göz önünde bulundurulduğunda çalıĢmalarda iki bağımlı ve on bağımsız değiĢken 

olmak üzere toplam on iki farklı değiĢken kullanılmaktadır. 

 

1.Birinci modelde ülkelerin sağlık düzeylerinin temsili için yaĢam 

beklentisi (YAġAM) bağımlı değiĢkeni kullanılmıĢtır. 
 

 2.Ġkinci modelde ise bağımlı değiĢken olarak bebek ölüm oranları (BEBEK) 

kullanılmıĢtır. 
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 3.Ekonomik koĢulları temsil ettiği varsayımı ile birçok çalıĢmada kullanıldığı 

gibi kiĢi baĢına düĢen gayri safi yurtiçi hasıla (GELIR) iki modellerde 

kullanılmıĢtır. Ülkeler arasındaki gelir farklılıklarından korunmak için bu 

değiĢken, satın alma gücü paritesine göre düzenlenmiĢ A.B.D. doları cinsiden 

ifade edilmiĢtir. Literatüre göre GELIR değiĢkeni sağlık düzeyini olumlu veya 

olumsuz yönde etkileyebileceği için yapılan çalıĢmada bu değiĢkenin katsayısı 

her iki iĢarete de sahip olabilmektedir. 
 

 4.Ġki modelde de kullanılan diğer bağımsız değiĢken, kamu tarafından sağlık 

alanına yapılan harcamaların gayri safi yurtiçi hasıladaki payıdır (KAMU). 
 

5.Ġki modelin hepsinde kullanılan bir baĢka bağımsız değiĢken, sağlık alanına 

yapılan özel harcamaların gayri safi yurtiçi hasıladaki payıdır (ÖZEL). 4 ve 5 

numaralı değiĢkenler sağlık harcamalarını temsil etmektedir. Sağlık harcamalarının 

sağlık hizmetleri düzeyi üzerindeki etkisinin belirsiz olması nedeniyle ampirik 

çalıĢmalarda bu değiĢkenlerin katsayı iĢaretleri pozitif veya negatif olabilmektedir. 
 

6.Ġki modelde kullanılan bağımsız değiĢkenlerden biri de 1000 kiĢiye düĢen 

pratisyen hekim sayısıdır (DOKTOR). Bu değiĢken sağlık hizmetlerinin düzeyini 

temsil etmektedir. Sağlık hizmetlerinin sağlık düzeyini olumlu yönde etkilemesi 

beklenmektedir. 
 

7.Ġki modelde kullanılan bağımsız değiĢkenlerden bir ise, büyük Ģehirlerde 

yaĢayan nüfusun toplam nüfustaki payıdır (ġEHIR). Bu değiĢken 

ĢehirleĢmeyi ve çevresel koĢulları temsil etmektedir.Bu değiĢkenin de sağlık 

düzeyi üzerindeki etkisi net olmamakla birlikte katsayı iĢareti her iki yönde de 

olabilmektedir. 
 

 8.Sadece ilk modelde kullanılan bağımsız değiĢken, kiĢi baĢına alınan 

günlük toplam kalori miktarıdır (KALORI). 
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9.Sadece ikinci modelde kullanılan bağımsız değiĢken, 1 yaĢın altındaki 

çocuklardan kızamık aĢısı olanların payıdır (AġILAMA). Bu değiĢken de tıpkı 

DOKTOR değiĢkeni gibi sağlık hizmetlerinin düzeyini temsil etmektedir. 
 

 10.Sadece ilk modelde kullanılan bağımsız değiĢken, ülkelerin kamu eğitim 

harcamalarının gayri safi yurtiçi hâsıladaki payıdır (EĞITIM). Bu değiĢken 

ülkelerin eğitim düzeylerini temsil etmektedir. Eğitim düzeyi sağlığı olumlu 

yönde etkileyen değiĢkenlerin baĢında gelmektedir. 
 

 11.Sadece ikinci modelde kullanılan bağımsız değiĢken, toplam emek 

gücü içindeki kadın emek gücünün payıdır (KADINIġ). Kadınların iĢ yaĢamına 

katılımını temsil etmektedir. KADINIġ değiĢkeninin katsayı iĢareti, sağlık 

düzeyi üzerindeki etkisinin net olmaması nedeniyle belirsizdir. 
 
 12. Ġki modelde kullanılan bağımsız değiĢkenlerden bir diğeri ise, 

karbondioksit (CO2 ) emisyonu (KARBON).Bu Fosil yakıtların yakılması çimento 

üretimden kaynaklanan Karbon dioksit emisyonları kiĢi baĢına metrik ton olarak 

hesaplanır ve Bu değiĢken çevresel koĢulları temsil etmektedir. 

Veri setinin temininde Dünya Kalkınma Göstergeleri veri tabanı 

kullanılmıĢtır. 
 

Literatürde genel olarak sağlık ekonomisi çalıĢmalarında ve özel olarak sağlık 

hizmetleri üretim fonksiyonu ile ilgili yapılan çalıĢmalarda en çok dikkat çeken 

noktalardan biri, sağlık hizmetleri düzeyi göstergesi olarak seçilen değiĢkendir. 

Ancak uluslararası karĢılaĢtırmalarda sağladığı kolaylık ve ulaĢılabilirliği nedeniyle 

yaĢam beklentisi ve bebek ölüm oranları en çok kullanılan sağlık hizmetleri düzeyi 

göstergeleridir. Bununla birlikte literatürde yaĢam beklentisi ve bebek ölüm 

oranlarının bağımlı değiĢken olarak kullanıldığı çalıĢmalarda kullanılan bağımsız 

değiĢkenler de değiĢiklik göstermektedir. Bu nedenle çalıĢmada ilk modelde bağımlı 

değiĢken olarak yaĢam beklentisi, ikinci modelde ise bebek ölüm oranı 

kullanılmaktadır. 
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3.4.2. Panel Veri Analizi 
 

Panel veri yönteminde daha önce belirtildiği gibi sabit, eğim katsayısı ve hata 

terimi hakkında yapılan varsayımlara bağlı olarak farklı modeller elde 

edilebilmektedir. Bunun için her bir model için bu varsayımlarla elde edilen ülkelere 

özgü etkileri ve zaman etkilerini ihmal eden kısıtlı model, daha sonra sadece ülkelere 

özgü etkileri göz önüne alan tek yönlü sabit etkiler modeli En Küçük Kareler (EKK) 

yöntemi kullanılarak tahmin edilecektir ve sonra yapılan tahminin sonuçları 

açıklanacaktır. Ġlgili tahminler ve testler için STATA 9.1 ekonometri paket programı 

kullanılacaktır. Metin içinde STATA 9.1 çıktısı sonuçları tablo halinde sunulacaktır. 

 

3.4.3. Bağımlı DeğiĢken Olarak YaĢam Beklentisi Kullanıldığı 

 Model  
 

Ġlk model, bağımlı değiĢken olarak yaĢam beklentisi (YAġAM) değiĢkeninin, 

bağımsız değiĢkenler olarak ise GELIR, KAMU, ÖZEL, DOKTOR, ġEHIR, 

KALORĠ, EGITIM ve KARBON değiĢkenlerinin kullanıldığı modeldir. Bir baĢka 

deyiĢle bu modelde seçilmiĢ ülkeler için toplulaĢtırılmıĢ sağlık hizmeti üretim 

fonksiyonu Ģu Ģekilde ifade edilebilir. 
 

YASAM =f (GELIR, KAMU, ÖZEL, DOKTOR, ġEHIR, KALORI, 

EĞITIM, KARBON) (3.6) 

 

Bağımsız değiĢkenlerinin, sağlık düzeyi üzerindeki etkisini belirlemek için 

öncelikle yukarıda anlatılan iki modelden ilki olan kısıtlı modelin tahmini 

gerekmektedir. Logaritmik formda regresyon katsayıları esneklik değerlerini verdiği 

için değiĢkenlerin logaritması alınmıĢtır. 

log(yasamkdit) = P1 + P2log(gelir)it + P3log(kamu)it + P4log(özel)it + P5log(doktor)it + 

P6log(Ģehir)it + P7log(kalori)it + P8log(eğitim) it + P9log(karbon)it  + Ui            (3.7) 
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3.4.3.1. Kısıtlı Modelin Tahmini 

 

Tüm katsayıların yatay kesit birimlerine ve zamana göre değiĢmediği 

varsayılan kısıtlı model, birinci model için denklem (3.7)'de verilmektedir. Kısıtlı 

modelin varsayımları altında model EKK ile tahmin edildiğinde Ģu sonuçlar elde 

edilmektedir. 
 

Tablo 52: Kısıtlı Modelin Tahmin Sonuçları(Birinci Model) 

 

Notlar: 1) Parantez içindeki değerler t istatistiklerini göstermektedir. 

 2)*, ** ve *** iĢaretleri, değiĢkenlerin katsayılarının sırasıyla %1, 5 ve 10 düzeylerinde   

 istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. 

  3)Toplam panel (dengeli olmayan) gözlem sayısı: 320. 

 

Modelin tahmin sonuçlarına göre GELIR, KAMU, DOKTOR, ġEHIR, 

KALORĠ ve EĞITIM değiĢkenlerinin tahmin katsayıları %1 düzeylerinde uygun ve 

istatistiksel olarak anlamlı çıkmıĢtır. Dolayısıyla yüksek bir gelir düzeyinin, sağlık 

düzeyinin yükselmesi için gerekli olan temel mal ve hizmetleri sağlaması yoluyla 

sağlığa olumlu yönde bir katkı sağladığını söylemek mümkündür. Benzer Ģekilde 

sağlık hizmetleri düzeyi sağlık düzeyini olumlu yönde etkilemektedir. ÖZEL 

katsayısının iĢareti pozitif olmakla birlikte istatistik bakımından %10 düzeylerinde 

anlamlıdır. SEHIR değiĢkeninin katsayısının pozitif olması, sağlık hizmetlerine 

ulaĢabilirliğin, Ģehir yaĢamının getirdiği stres ve kötü yaĢam tarzı alıĢkanlıklarından 

daha etkili olduğunu göstermektedir. EĞITIM değiĢkeninin katsayısı pozitif 

çıkmakla birlikte istatistiksel olarak anlamlıdır. KALORI değiĢkeninin katsayısı 

negatif iĢaretli ve istatistiksel olarak anlamlı çıkmıĢtır. Son olarak yaĢam tarzı 

değiĢkenlerinden KARBON bağımsız değiĢkeninin katsayısı beklendiği gibi negatif 

olmakla birlikte %5 düzeylerinde istatistikli bakımdan anlamlı çıkmıĢtır. 

DeğiĢken Katsayı ve Değerler 

GELIR 0.06543*          (11.7852) 

KAMU -0.02563*         (-3.5484) 

ÖZEL 0.01543***      (1.6543) 

DOKTOR 0.052764*       (7.3523) 

ġEHIR 0.036442*       (3.3143) 

KALORĠ -0.19563*        (-7.7522) 

KARBON -0.008532**     (-2.4833) 

EĞITIM 0.014573*       (5.53342) 

SABĠT 0.036352         (21.3323) 

R
2 

0.71 

DüzeltilmiĢ R
2 

0.70 

DW Ġstatistiği 0.37 

F Ġstatistiği 62.95 
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DeğiĢkenlerin katsayılarına bakıldığında mutlak değer olarak en büyük katsayının 

KALORĠ ve daha sonra GELĠR değiĢkenine ait olduğu görülmektedir. F istatistiğine 

göre model bir bütün olarak a=0.01 düzeyinde anlamlı çıkmıĢtır Modelde açıklama 

katsayısı R
2
'nin ve düzeltilmiĢ R

2
'nin (0.71) ve (0.70) gibi değerler alması modele 

alınan bağımsız değiĢkenlerin sağlık düzeyini önemli ölçüde açıkladığını 

göstermektedir. Ancak Durbin-Watson istatistiği(DW) modelde 0.37 değerini aldığı 

için içsel bağıntı problemi bulunduğuna dikkat çekmektedir. 

 

 Bu durum tahmin edilen katsayıların istatistik bakımından güvenilir olmadığı 

anlamına gelmektedir. Çünkü içsel bağıntı probleminin bulunduğu durumda standart 

hatalar olması gerekenden küçük olabildiği gibi, t veya F sınamaları bu koĢullar 

altında geçerli olmamaktadır. Bu durumda veri setinde bulunan tüm ülkelerin tek bir 

regresyon içinde ele alınması doğru olmayabilir. Bu nedenle ülke etkilerini dikkate 

alan sabit etkiler modeli veya diğer adıyla kukla değiĢkenli en küçük kareler 

modelinin tahmin edilmesi gerekmektedir. 
 
 

3.4.3.2. Tek Yönlü Sabit Etkiler Modeli 
 

Burada ülkelere özgü koĢulların sağlık düzeyi üzerine etkilerini ifade etmek 

için sabit katsayının sadece yatay kesit birimlerine göre değiĢtiği tek yönlü sabit 

etkiler modeli tahmin edilecektir. Bu modelde ülkeler arasındaki homojen yapı 

hipotezi reddedilmekte ve panel veri analizinin en önemli özelliklerinden biri olan 

ülkelere özgü etkilerin sonuçlara yansıtılması, her sabit terimin değerinin bilinmeyen 

ve hesaplanması gereken katsayılar haline dönüĢmesi ile mümkün 

olmaktadır
76

.Ülkelere ait sabit etkileri her ülke için kukla değiĢkenler kullanarak 

tahmin eden tek yönlü ülke sabit etkiler modelinin tahmin sonuçları Tablo 53'de 

sunulmaktadır. 

 

 

 

 

                                            
76

 Hsiao,a.g.e.,pp.30-33. 
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Tablo 53: Tek Yönlü Ülke Sabit Etkiler Modelinin Tahmin Sonuçları (Birinci 

Model) 
DeğiĢken Katsayı ve Değerler 

GELĠR 0.38235*        (4.9854) 

KAMU -0.016453*      (-3.4667) 

ÖZEL 0.001332***  (1.5266) 

DOKTOR 0.04334*         (7.6653) 

ġEHIR 0.150632*       (4.2277) 

KALORĠ -0.05332*       (-2.9334) 

KARBON -0.032445*     (-5.2887) 

EĞITIM 0.01543*        (3.1345) 

SABĠT 0.019356         (18.3346) 

R
2
 0.82 

DW Ġstatistiği 0.74 

F Ġstatistiği 30.54 

Notlar: 1) Parantez içindeki değerler t istatistiklerini göstermektedir. 

 2)*, ** ve *** iĢaretleri, değiĢkenlerin katsayılarının sırasıyla %1, 5 ve 10 düzeylerinde  istatistiksel 

 olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. 

   3)Toplam panel (dengeli olmayan) gözlem sayısı: 320.  

 

Tablo 53'te verilen tahmin sonuçlarına göre ÖZEL değiĢkenin katsayı dıĢında 

bütün değiĢkenlerin katsayıları %1 düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı çıkmıĢtır. 

KAMU katsayısının iĢareti, ülkelere özgü sabit etkiler dikkate alındığı zaman yine 

negatif çıkmıĢtır. Dikkat çeken bir baĢka nokta, ülke etkilerinin modele dahil 

edilmesinin açıklama katsayısını (R
2
) modelde 0.82'e yükseltmesidir. DeğiĢkenlerin 

katsayı büyüklüklerine bakıldığında modellerde en etkili katsayının bu kez sağlık 

hizmetleri düzeyini temsil eden GELĠR değiĢkenine ait olduğu görülmektedir. F 

istatistiğine bakıldığında modelin bir bütün olarak a=0.01 düzeyinde yine anlamlı 

çıktığı görülmektedir. Durbin-Watson istatistiği iyileĢmekle birlikte (0.74) hala içsel 

bağıntı probleminin devam ettiği görülmektedir. Ancak DW istatistiğinin iyileĢmiĢ 

olması t ve F testlerinin geçerliliklerinin kısıtlı modele göre arttığını ve tahmin edilen 

katsayıların istatistik bakımından anlamlılıklarının yükseldiğini göstermektedir. 
 

Kısıtlı model ile tek yönlü sabit etkiler modelinin hangisinin tercih edilmesi 

gerektiğini belirlemek için literatürde F testi kullanılmaktadır. Buna göre her ülke 

için sabit terimlerin birbirine eĢit olup olmadığı hipotezi test edilmektedir. Sabit 

terimlerin eĢit olduğunu söyleyen boĢ hipotezin reddedilememesi durumunda kısıtlı 

model, reddedilmesi durumunda ise tek yönlü sabit etkiler modeli tercih edilecektir. 

Burada 8 ve 296 serbestlik derecesi ile hesaplanan F değeri 30.54 olarak 

hesaplanmıĢtır.  
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Bu değer, aynı serbestlik derecesine sahip F tablo değerinden oldukça yüksek 

olduğu için boĢ hipotez reddedilmektedir. Bu durumda ülkeler arasındaki heterojen 

yapının vurgulandığı tek yönlü sabit etkiler modeli kısıtlı modele tercih edilmektedir. 
 

Gelir ve sağlık düzeyi arasındaki iliĢki açık değildir. Auster, Leveson ve 

Sarachek (1969) yüksek bir gelir düzeyinin beraberinde daha iyi yaĢam koĢulları 

(beslenme, barınma, temiz su vesaire) sağlayarak sağlık düzeyini doğrudan ve 

olumlu yönde etkileyeceğini belirtmekle birlikte, bu getirinin bir noktadan sonra 

sağlık düzeyi üzerinde olumsuz etkisi olabileceğini vurgulamaktadır
77

.Çünkü 

günümüzdeki çalıĢma iliĢkilerine bakıldığında daha yüksek bir gelirin bireylerin daha 

stresli bir iĢ ortamında elde edildiği düĢünüldüğünde, daha az egzersizin olduğu ve 

tüketim kalıplarının değiĢtiği bir yaĢam biçimine alıĢmalarına neden olabilmektedir. 

ÇalıĢmada Ģimdi modelinde ortaya çıkan içsel bağıntı problemi nedeniyle çoklu 

bağlantı elde edilmektedir.
 

 

3.4.3.3. Çoklu Bağlantı 
 

Çoklu bağlantı bağımsız değiĢkenler arasında yüksek derecede doğrusal iliĢki 

olması durumunda ortaya çıkmaktadır. Bu problemin varlığı durumunda bağımsız 

değiĢkenlerin standart hataları, varyansları ve ortak varyansları çok büyük ve bu 

nedenle güven aralıkları çok geniĢ olmaktadır.Yine bu sonuç nedeniyle bir ya da 

daha fazla sayıda katsayının t oranları istatistiksel bakımından anlamsız hale 

gelmektedir
78

.Modelin çoklu bağlantı problemi taĢıyıp taĢımadığının belirlenmesi 

için kullanılan bağımsız değiĢkenlerin karĢılıklı korelasyon katsayılarına bakılması 

gerekmektedir. Tablo 54 modellere dahil edilen bağımsız değiĢkenlerin karĢılıklı 

korelasyon matrisini göstermektedir. 
 

 

 

 

                                            
77

 Auster et.al., a.g.e.,pp.411-436. 
78

 Hsiao,a.g.e.,pp.30-33. 
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Tablo 54: KarĢılıklı Korelasyon Matrisi (Birinci Model) 
 GELIR  KAMU  ÖZEL DOKTOR ġEHIR KALORI KARBON EĞITIM 

GELIR 1 0.52 0.43 0.54 0.36 0.32 0.45 0.38 

KAMU  0.52 1 -0.31 0.48 0.57 -0.13 -0.35 0.52 

ÖZEL 0.43 -0.31 1 0.21 -0.22 0.41 -0.26 -0.18 

DOKTOR 0.54 0.48 0.21 1 0.11 0.39 0.19 0.16 

ġEHIR 0.36 0.57 -0.22 0.11 1 -0.26 0.39 0.38 

KALORI 0.32 -0.13 0.41 0.39 -0.26 1 -0.15 0.32 

KARBON 0.45 -0.35 -0.26 0.19 0.39 -0.15 1 0.24 

EĞITIM 0.38 0.52 -0.18 0.16 0.38 0.32 0.24 1 

 

Tablo 54'te göre modelde dahil edilen bağımsız değiĢkenler arasında çoklu 

bağlantı problemi olduğuna dair Ģüphe doğuracak bir korelasyon katsayısı 

bulunmamaktadır. Tablodan görüldüğü gibi bütün katsayılar 0.57'ten küçüktür. Önce 

açıklanan sağlığın belirleyicileri üzerine yapılan ampirik çalıĢmalarda genellikle gelir 

ile sağlık harcamaları değiĢkenleri arasında yüksek derecede karĢılıklı doğrusallıkla 

karĢılaĢılmıĢtır
79

. Ancak bu çalıĢmada gelir ve harcamalar arasındaki korelasyonun 

çok yüksek çıkmamasının nedenleri sağlık harcamalarının kamu harcamaları ve özel 

harcamalar olarak iki grupta incelenmesi ve gayri safi yurtiçi hasıla payları olarak 

analize dahil edilmesi olarak düĢünülmektedir. 

 

3.4.4. Bağımlı DeğiĢken Olarak Bebek Ölüm Oranının 

 Kullanıldığı Model 
 

Bu modelde ise önceki modelde kullanılan yaĢam beklentisi bağımlı 

değiĢkeni yerine uluslararası karĢılaĢtırmalarda birçok üstünlüğü bulunan bebek 

ölüm oranı kullanılmaktadır. Ancak burada metodoloji diğer modelle aynı olmakla 

birlikte kullanılan bağımsız değiĢkenlerin bir kısmı farklıdır. Burada bebek ölüm 

oranları üzerinde oldukça etkili olduğu kabul edilen AġILAMA ve KADINIS 

değiĢkenleri analize dahil edilmektedir. Bu model için seçilmiĢ ülkelerin 

toplulaĢtırılmıĢ sağlık üretim fonksiyonu Ģu Ģekilde yazılabilir: 
 

BEBEK =f (GELĠR, KAMU, ÖZEL, DOKTOR, AġILAMA, ġEHIR, 

KARBON,KADINIġ) (3.8) 

                                            
79

 Fayissa,Gutema,a.g.e.,pp.155–164. 
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3.4.4.1. Kısıtlı Modelin Tahmini 
 

log(bebekit) = P1+ P2log(gelir)it + P3log(kamu)it + P4log(özel)it + 

P5log(doktor)it +P6log(aĢılama)it + P7log(Ģehir)it + P8log(kadiniĢ)it + uit   (3.9) 
 

Tüm katsayıların, yatay kesit birimlerine ve zamana göre değiĢmediği 

varsayılan denklem (3.9)'da verilen kısıtlı model, EKK ile tahmin edildiğinde Ģu 

sonuçlara ulaĢılmaktadır: 

 

Tablo 55: Kısıtlı Modelin Tahmin Sonuçları(Ġkinci Model) 
DeğiĢken Katsayı ve değerler 

GELIR -0.4256*            (-13.7742) 

KAMU 0.32473*           (4.7343) 

ÖZEL -0.24356*         (-4.6543) 

DOKTOR -0.13782*         (-6.4723) 

ġEHIR -0.20542**       (-2.0165) 

AġILAMA -0.21652*         (-4.6328) 

KADINIġ 0.3648**          (2.4275) 

KARBON 0.17032*          (2.8534) 

SABĠT -0.36347           (-29.8634) 

R
2 

0.79 

DüzeltilmiĢ R
2 

0.78 

DW Ġstatistiği 0.46 

F Ġstatistiği 148.65 

Notlar: 1) Parantez içindeki değerler t istatistiklerini göstermektedir. 

            2)*, ** ve *** iĢaretleri, değiĢkenlerin katsayılarının sırasıyla %1, 5 ve 10                  

 düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. 

             3)Toplam panel (dengeli olmayan) gözlem sayısı: 320. 

 

Tablo 55'te verilen kısıtlı modelin tahmin sonuçlarına göre ġEHIR ve 

KADINIġ dıĢında diğer değiĢkenlerin katsayıları istatistiksel olarak %1 düzeyinde 

anlamlı çıkmıĢtır. ġEHIR ve KADINIġ değiĢkenlerin katsayıları istatistiksel olarak 

%5 düzeyinde anlamlı çıkmıĢtır.R
2
 (0.79) ve düzeltilmiĢ R

2
 (0.78) değerleriyle 

modele dahil edilen bağımsız değiĢkenlerin modeli açıklama gücünün oldukça 

yüksek olduğunu göstermektedir. Ancak DW istatistiğinin (0.46) değerine sahip 

olması modelde içsel bağıntı probleminin varlığına iĢaret etmektedir. Bu durumda t 

ve F istatistikleri güvenilirliklerini yitirebilmektedir. Bu koĢullar altında ülke 

etkilerini dikkate alan kukla değiĢkenli en küçük kareler modelinin tahmin edilmesi 

uygun görülmektedir. 
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3.4.4.2. Tek Yönlü Sabit Etkiler Modeli 
 

Bu model için tek yönlü ülke sabit etkiler modelinin tahmin sonuçları Tablo 

56'da sunulmaktadır. 

 

Tablo 56: Tek Yönlü Ülke Sabit Etkiler Modelinin Tahmin Sonuçları (Ġkinci 

Model) 
DeğiĢken Katsayı ve Değerler 

GELIR -0.3276*           (-6.8634) 

KAMU 0.1673***        (1.6734) 

ÖZEL -0.17352*         (-4.7543) 

DOKTOR -0.23165*         (-3.8320) 

ġEHIR -0.25342*         (-5.7439) 

AġILAMA -0.2363***       (-1.3256) 

KADINIġ 0.17482***      (1.7749) 

KARBON 0.16672*          (4.3521) 

SABĠT -0.42743           (-35.2587) 

R
2 

0.83 

DW Ġstatistiği 0.89 

F Ġstatistiği 67.09 

Notlar:  1) Parantez içindeki değerler t istatistiklerini göstermektedir. 

 2)*, ** ve *** iĢaretleri, değiĢkenlerin katsayılarının sırasıyla %1, 5 ve 10                          

 düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. 

  3)Toplam panel (dengeli olmayan) gözlem sayısı: 320. 

  
Tek yönlü ülke sabit etkiler modelinin tahmin sonuçlarına göre KAMU, 

ASILAMA ve KADINIS dıĢında diğer değiĢkenlerinin katsayıları %1 düzeyinde 

istatistiksel olarak anlamlı çıkmıĢtır. KAMU, ASILAMA ve KADINIS 

değiĢkenlerinin katsayıları %10 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı çıkmıĢtır. 

Bununla birlikte R
2
 (0.83) değeri ülke sabit etkilerinin dikkate alındığı bu modelde 

yükselmiĢtir. DW istatistiği de benzer Ģekilde ülke etkileri dikkate alındığında 

yükselerek 0.89'a ulaĢmıĢtır ancak hala içsel bağıntı probleminin varlığına iĢaret 

etmektedir. Kısıtlı model ile tek yönlü ülke sabit etkiler modelinden hangisinin tercih 

edilmesi gerektiğini belirlemek için F testi yapıldığında hesaplanan F değeri (67.09), 

F tablo değerinden daha yüksek çıkmıĢtır. Bu durumda önceki modelde olduğu gibi 

bu modelde de tek yönlü ülke sabit etkiler modeli kısıtlı modele tercih edilmektedir. 
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3.4.4.3. Çoklu Bağlantı 
 

Bu modelde ele alınan bağımsız değiĢkenler, önceki modelde kullanılan 

bağımsız değiĢkenlerden farklı olduğu için,  bu modelde kullanılan bağımsız 

değiĢkenlerin karĢılıklı korelasyon matrisi Tablo 57'de gösterilmektedir. Tablo‟da 

verilen katsayılar incelendiğinde modele dahil edilen bağımsız değiĢkenler arasında 

çoklu bağlantı problemi olduğuna dair Ģüphe doğuracak bir korelasyon katsayısı 

bulunmadığı görülmektedir. Bütün katsayılar  0.55 'den küçüktür. 
 

Tablo 57: KarĢılıklı Korelasyon Matrisi (Ġkinci Model)  
 GELIR KAMU OZEL DOKTOR SEHIR  AġILAMA KADINIS KARBON 

GELIR 1 0.52 0.43 0.54 0.36 0.54 0.55 0.45 

KAMU 0.52 1 -0.31 0.48 0.57 0.18 0.48 -0.35 

ÖZEL 0.43 -0.31 1 0.21 -0.22 -0.19 0.11 0.26 

DOKTOR 0.54 0.48 0.21 1 0.11 0.24 0.17 0.19 

ġEHIR 0.36 0.57 -0.22 0.11 1 0.31 0.34 0.39 

AġILAMA 0.54 0.18 -0.19 0.24 0.31 1 0.51 0.17 

KADINIġ 0.55 0.48 0.11 0.17 0.34 0.51 1 -0.32 

KARBON 0.45 -0.35 0.26 0.19 0.39 0.17 -0.32 1 

 

 

3.4.5. Değerlendirme 
 

Bu bölümde yapılan deneysel uygulama sonucunda 1990–2009 döneminde 

16 ülkesi için sağlık düzeyi üzerinde etkili olabilecek gelir, kamu ve özel sağlık 

harcamaları, ĢehirleĢme, günlük kalori miktarı, doktor sayısı, eğitim, aĢılama gibi 

değiĢkenlerinin etkilerin ortaya konması hedeflenmiĢtir. Bu amaçla bağımlı 

değiĢkenlerin farklılaĢtığı iki ayrı model oluĢturulmuĢtur. Ġlk modelde bağımlı 

değiĢken olarak yaĢam beklentisi kullanılırken, son modelde bebek ölüm oranı 

kullanılmıĢtır. Literatürde yaĢam beklentisi ve bebek ölüm oranlarını etkileyen 

değiĢkenler bazı noktalarda ayrıldığı ve sağlık düzeyi üzerinde değiĢik faktörlerin 

etkilerinin görülebilmesi için, ilk modelde kullanılan bağımsız değiĢkenlerden bazı 

değiĢkenleri son modelde kullanılmamıĢ ve ilk modelde kullanılmayan KADINIġ ve 

AġILAMA değiĢkenleri son modele dahil edilmiĢtir. 

 

YaĢam beklentisinin bağımlı değiĢken olarak kullanıldığı modelin tahmin 

sonuçlarına göre, EĞITIM değiĢkeni özellikle sağlığı bakımından büyük önem 
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taĢımaktadır. Çünkü eğitimli ailelerin sağlığı konusunda daha fazla bilgiye sahip 

olmaları yaĢam beklentisi daha eğitimli toplumlarda daha yüksek gerçekleĢmesini 

sağlamaktadır. Bulunan sonuçlara göre diğer değiĢkenler sabit tutulduğunda ülkenin 

eğitim harcamalarının GSYĠH içindeki payının ülkelerinin oranı % 1 arttığında, 

ülkenin yaĢam beklentisi yaklaĢık olarak % 0.01 artmaktadır. 

 

Bağımlı değiĢkenin bebek ölüm oranları olduğu modelde ülkelerin toplam 

emek gücü içindeki kadın emek gücünün payının hesaplanan KADINIġ değiĢkeni 

kadınların iĢ yaĢamına katılımının özellikle bebek sağlığı üzerindeki öneminin 

belirtilmesi nedeniyle modele dahil edilmiĢtir. Bununla birlikte literatüre 

bakıldığında bu değiĢkenin sağlık düzeyi üzerindeki etkisinin net olmadığı 

görülmektedir. Bazı çalıĢmalar kadınların iĢ yaĢamına daha çok katılmasının hane 

halkının sağlığı için daha az zaman ayırmasına neden olarak sağlık düzeyini olumsuz 

yönde etkilediği sonucuna ulaĢırken bazıları ise hane halkının gelirini arttırdığı için 

sağlık düzeyine olumlu yönde etki ettiği sonuca ulaĢmaktadır.  

 

Bu modelde kullanılan AġILAMA değiĢkeni ise, ülkelerde 1 yaĢın altındaki 

çocuklardan kızamık aĢısı olanların yüzdesini kullanılmıĢtır. Günümüzde uygulanan 

kızamık aĢısının, bugüne dek geliĢtirilmiĢ aĢılar arasında en güvenilir, en etkili ve 

maliyet etkin aĢılardan biri olması nedeniyle çalıĢmalarda genellikle 1 yaĢın altında 

olan çocuklardan kızamık aĢısı olanların payı kullanılmaktadır. Ancak bu değiĢken 

de tıpkı EĞITIM değiĢkeni gibi sağlık düzeyini birikimli olarak etkilemektedir. 

Sonuçlarına göre, bebek ölüm oranının bağımlı değiĢken olarak kullanıldığı modelde 

AġILAMA değiĢkeninin katsayısı beklendiği gibi negatif iĢaretli ve istatistiksel 

olarak anlamlı çıkmıĢtır. Buna göre diğer bütün değiĢkenler sabit tutulduğunda 

ülkelerde 1 yaĢın altındaki çocuklardan kızamık aĢısı olanların yüzdesinin oranı % 1 

arttığında ülkelerin bebek ölüm oranının yaklaĢık olarak % 0.2 azaltmaktadır.  
 

Ülkelerin kiĢi baĢına düĢen gayri safi yurtiçi hasıla rakamlarını hesaplanan 

GELIR değiĢkeninin katsayısı iki modelde beklenen iĢarete sahip olduğu gibi 

istatistik bakımından anlamlı çıkmıĢtır. Auster, Leveson ve Sarachek (1969) gelirin 

özellikle bebek ölüm oranları üzerinde etkili olduğunu belirtmekle birlikte gelirin 

özellikle doğrudan etkisinin bebek ölüm oranları üzerinde oldukça fazla olduğunu 
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vurgulamaktadır
80

.Ekonomik koĢulları temsil eden GELIR değiĢkeninin katsayısı iki 

modelde mutlak değer olarak büyük çıktı ve ikinci kısıtlı modelde en yüksek ve 

birinci kısıtlı modelde en büyük ikinci katsayıdır.Bu çerçevede bebek ölüm 

oranlarının düĢürülmesinde ülkelerin ekonomik koĢullarının oldukça önemli 

olduğunu söylemek yerinde olacaktır. 
 

Çevresel faktörlerden ġEHIR ve KARBON değiĢkenlerinin katsayıları da iki 

modelde istatistiksel olarak anlamlı çıkmıĢtır. Sonuçların sunulduğu tablolardan da 

görüldüğü gibi ĢehirleĢmenin sağlık düzeyi üzerindeki etkisi olumlu ve karbondioksit 

(CO2 ) emisyonun olumsuz etkisi bulunmuĢtur. Bu bağlamda çevresel faktörlerin 

sağlık düzeyi üzerindeki etkisinin önemli olduğunu söylemek mümkündür. Bağımlı 

değiĢkenlerin farklılaĢtığı modellerden ġEHIR değiĢkeninin katsayısı en büyük 

değerini bebek ölüm oranının bağımlı değiĢken olarak kullanıldığı modelde 

görülmüĢtür. 

 

Buna göre ülkelerde büyük Ģehirlerde yaĢayan nüfusun toplam nüfustaki 

payının oranı % 1 arttığında, ülkelerin bebek ölüm oranı %0.2 azalmaktadır. 

Görüldüğü gibi sağlık düzeyi üzerindeki belirleyiciliği değiĢken olarak ġEHIR çok 

önemlidir.. Bu durumun en önemli nedenleri arasında Ģehirlerde sağlık hizmetlerine 

eriĢimin göreli olarak daha kolay olmasıdır. Sağlık hizmetlerine ulaĢabilirlik ise söz 

konusu bebek sağlığı olunca ayrı bir önem taĢımaktadır. Çünkü meydana gelen 

bebek ölümlerinin çoğunun sağlık hizmetleri arzının yetersiz olmasından 

kaynaklandığı söylenebilir. Ayrıca ĢehirleĢme bireylerin daha kolay ve daha nitelikli 

eğitim almalarını sağlaması bakımından da ayrı bir önem taĢımaktadır. Bununla 

birlikte çevresel koĢulları temsil eden KARBON değiĢkeninin katsayısı oldukça 

önemli değerler almaktadır. Bu çerçevede sağlık düzeyinin yükseltilmesini 

amaçlayan politika yapıcılarının özellikle ekonomik ve çevresel koĢulları 

iyileĢtirmeye yönelmesi gerektiğini söylemek yanlıĢ olmayacaktır. 
 

Daha önce de vurgulandığı gibi çalıĢmada sağlık harcamaları, kamu ve özel 

sağlık harcamaları ayrımı yapılarak analize dahil edilmiĢtir. ÖZEL değiĢkeninin 

katsayı iĢareti gereği, özel sağlık harcamalarının iki modelde sağlık düzeyini olumlu 

                                            
80

 Auster et.al.,a.g.e.,pp.411-434. 
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yönde etkilediği sonucuna ulaĢılırken; KAMU değiĢkeninin katsayı iĢaretleri iki 

modelde olumsuz çıkmakla birlikte istatistiksel olarak anlamlıdır. Kamu sağlık 

harcamalarının sağlık düzeyini olumsuz yönde etkilemesinin birçok nedeni 

olabileceğini belirtmek gerekmektedir. Öncelikle yapılan kamu harcamalarının 

vergilerle finanse edilmesi durumunda bu vergileri ödeyen bireylerin sağlık 

düzeylerini yükseltebilecek temel mal ve hizmetleri kısmalarına neden 

olabilmektedir. Ġkinci olarak kamu sağlık harcamalarının kompozisyonu göz önüne 

alındığında çalıĢmada kullanılan kamu sağlık harcamalarının özel sektöre transfer 

edilen harcamaları da içerdiği görülmektedir. Dolayısıyla bu harcamaların söz 

konusu dönemde etkinsizleĢtiği düĢünülmektedir. 
 

Ülkelerin 1000 kiĢiye düĢen pratisyen hekim sayısının seçilmiĢ ülkeler için 

hesaplanan DOKTOR değiĢkeninin sağlık hizmetleri düzeyini temsil ettiği 

varsayılmıĢtır. Bu değiĢken de iki modelde beklenen iĢarete sahip ve istatistik 

bakımından anlamlı çıkmıĢtır. Ancak en büyük katsayının bebek ölüm oranının 

bağımlı değiĢken olarak kullanıldığı modele ait olduğu görülmektedir. Bu durumun 

en önemli nedeni ise daha önce söz edildiği gibi sağlık hizmetleri düzeyinin bebek 

sağlığı üzerindeki ihmal edilemez etkisidir. Bu çerçevede özellikle aĢılama 

oranlarının yükseltilmesi ve doktor sayısının arttırılması bebek ölüm oranlarını 

düĢürmede oldukça etkili politikalardır. 
 
 

ÇalıĢmada kullanılan model ile ilgili olarak belirtmek gerekirse panel veri 

yönteminin en önemli üstünlüklerinden biri, ülkelere özgü veya zamana özgü 

gözlenemeyen faktörlerin etkilerini de kukla değiĢken yardımıyla ölçmesidir. 

ÇalıĢmada yapılan testler sonucunda, en uygun modelin tek yönlü ülke sabit etkiler 

modeli olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.  
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SONUÇ 

 

Müreffeh ve mutlu bir toplum koşullarının elde edilmesi sağlıklı bireylerle 

mümkün olacağından dolayı, sağlık hizmetleri birey ve toplum için yaşamsal öneme 

sahip bir niteliktedir. Günümüzde gelişmiş olan ülkelerde sağlık hizmetleri ağırlıklı 

olarak devlet ve özel kesimin yer aldığı karma bir sistem içinde sunulurken, 

gelişmekte olan ülkelerde sağlık hizmetlerinin sunumunda devlet daha ağırlıklı bir 

konumdadır. 

 

Bu çalışmada sağlık kavramı üzerinde durularak sağlık ekonomisi hakkında 

bilgiler verilmiş, sağlık ile ekonomi arasındaki ilişki, dünyada gelişmişlik göstergesi 

olarak belirlenmiş sağlık göstergeleri kullanılarak değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Dünya genelinde gelişmişlik göstergesi olarak kabul görmüş sağlık göstergeleri olan 

bebek ve çocuk ölüm oranları ile doğumda yaşam beklentisinde meydana gelen 

iyileşmelerin emek arzı üzerinde önemli etkileri vardır. Yapılan deneysel 

araştırmalar doğrultusunda, bebek ve çocuk ölüm hızlarının diğer ülkelere göre daha 

düşük olduğu ve ortalama yaşam süresinin yüksek olduğu toplumlarda insanların 

genel sağlık durumlarının diğerlerine göre daha iyi olduğu söylenebilir. Sağlık 

açısından durumu iyi olan bir toplumda, beşeri sermayenin kullanım süresi daha 

uzun olmakta, işgücünün verimliliği artmakta ve bunun sonucunda ekonomik 

büyüme olumlu yönde etkilenmektedir. Çalışan işgücünün ortalama ömrünün 

uzaması, eğitimin maliyet-getiri ilişkisini pozitif yönde etkilemektedir. Bununla 

birlikte uzun yaşam beklentisi, insanların yaşamları boyunca yatırımlardan daha uzun 

süre istifade edeceği beklentisini doğurmakta, bu durum kişilerin özel sermaye 

birikim kararlarını pozitif yönde etki etmektedir. Yaşam süresinin uzamasıyla birlikte 

artan tasarrufların yatırıma dönüşmesi gelirde de artışa neden olacaktır. Bu bulgular 

sağlık göstergelerinde meydana gelen iyileşmelerin ekonomik büyüme üzerinde 

pozitif etkileme gücüne sahip olmasında neden olmaktadır. 
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Bangladeş'teki sağlık sistemi ve organizasyon yapısı ortaya konularak sağlık 

sunumu ve finansmanı incelendiğinde Bangladeş'te ki sağlık sisteminin karma bir 

yapıya sahip olduğu ifade edilebilir. Bangladeş‟te vatandaşlar sağlık hizmetlerini 

kamu kuruluşlarından alabildikleri gibi serbest piyasa sistemi içerisinde kar 

güdüsüyle faaliyet göstermekte olan özel sağlık kurumlarından da 

sağlayabilmektedir. 

 

Sağlık hizmetlerinin kapsamında ve bu hizmetlerin sunumunda kullanılan 

teknolojide meydana gelen değişimler ile birlikte diğer sosyal nedenler sağlık 

hizmetlerinin talebini ve maliyetlerini artırmış, bunun sonucunda ülkeler bireylerin 

sağlıklarını koruyup geliştirmek için daha yüksek miktarlarda sağlık harcaması 

gerçekleştirmek zorunda kalmışlardır. Bangladeş'te gerçekleşen toplam sağlık 

harcamalarının yıllar içindeki değişimi incelendiğinde Bangladeş‟in sağlık 

harcamalarında da artış eğilimi görülmektedir.  

 

Sağlık, birey ve toplum için taşıdığı önem nedeniyle öncelikli olarak 

sunulması gereken bir hizmet türü olmaktadır. Sağlık hakkı veya sağlıklı yaşama 

hakkı, insanların temel haklarından birisidir. Sağlık; sadece hastalık ve sakatlığın 

olmayışı değil, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam iyilik halidir ve ulaşılabilir en 

yüksek standarttaki sağlık seviyesine ulaşmak, ırk, siyasi görüş, ekonomik ve sosyal 

konumu ne olursa olsun tüm bireylerin temel hakkıdır. Bu hakkın bireylere eşitlik ve 

etkinlik sınırları içinde sunulabilmesi için, kıt kaynakların en iyi bir şekilde 

kullanılarak sağlık alanında en etkin üretim düzeyinin elde edilmesi sağlık 

ekonomisinin temel amacıdır. İnsanların yaşamak ve yaşamlarını devam ettirmek 

için bazı ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçları karşılayabilmek için mal ve hizmet tüketimi 

yaparlar. İnsanların sınırsız tüketim isteklerini sınırlı (kıt) kaynaklarla en iyi nasıl 

tatmin edileceğini inceleyen bir sosyal bilim dalı olan ekonomi bilimi insanların ne 

kadar çok mal ve hizmet tüketirlerse, kendilerini o kadar mutlu hissedeceklerini 

varsayar. 
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Sağlık hizmetlerini iyileştirme çalışmaları, sadece Bangladeş gibi gelişmekte 

olan ülkelerin değil, gelişmiş ülkelerin de temel ve öncelikli gündem maddesi 

olmaya devam etmektedir. Bangladeş'te sağlık sektörünün genel örgütlenmesine 

bakıldığında, Sağlık Bakanlığı ülkenin sağlık politikasının çizilmesi ve 

uygulanmasından resmen sorumlu olmakla birlikte, diğer sağlık kuruluşları 

üzerindeki yaptırım gücü oldukça sınırlıdır. Sağlık hizmetlerinin tek elden yönetimi 

veya eşgüdümü söz konusu değildir. Birçok kuruluş, birbirinden habersiz hizmet 

üretmeye çalışmaktadır. Bunun doğal bir sonucu olarak, var olan kaynakların verimli 

kullanılması sağlanamamaktadır. Bangladeş‟in sağlık sistemi karmaşık ve çok başlı 

bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

Hizmetlerin alt yapısındaki yetersizlikler nedeniyle, kırsal bölgelerde 

yaşayanlar, kentlerde yaşayanlara kıyasla, sağlık hizmetlerini daha az 

kullanabilmektedir. Buna neden olan etmenlerin başında, kırsal birimlerdeki personel 

eksikliği gelmekte; bunu, ulaşım sorunları, finans sorunları ve toplumun sağlık 

hizmeti kullanma alışkanlığındaki yetersizlik gibi etmenler izlemektedir. 

Bangladeş‟te sağlık hizmetleri alanında çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Mevcut 

sistemin ana sorunları içerisinde; sağlık politikalarının geliştirilmesi, sağlık 

hizmetlerinin sunumu ve finansmanı, sağlık kurumlarında yönetim, insan gücü ve 

mevzuata yönelik sorunlar söz konusudur. Gelir dağılımındaki dengesizlik, sağlık 

hizmetlerinin sunumu ve finansmanındaki en önemli sorunlardan biridir. 

Bangladeş‟te sağlık hizmetlerinin finansmanı, merkezi idarenin genel bütçe gelirleri 

ile sağlanmaktadır. Sağlık hizmetleri finansmanı, bir kısım zorunlu sigorta primleri 

ve kişilerin talep ettikleri hizmetlerin karşılığı olarak doğrudan cepten ödemelerden 

oluşmaktadır. Görüldüğü üzere, tüm dünyada olduğu gibi, Bangladeş‟te de sağlık 

sektöründe ağırlık devletin elindedir. Bugün dünyanın çeşitli ülkelerinde, sağlık 

alanında özel sektörün payı değişik oranlar tutmaktadır. Ancak, bütün ülkelerde 

devletin rolü daha çoktur. 

 

Çalışmamızın birinci bölümünde ele alındığı gibi, sağlık sektörünün kendine 

has özelliklere sahip olması; sağlık ekonomisi çalışmalarını, diğer sektörel 
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çalışmalardan farklı kılmaktadır. Geleneksel sektör çalışmalarında, konunun 

ekonomik boyutu ön planda tutulmaktadır. Ancak, sağlık sektörüyle ilgili 

çalışmalarda, sektörün ilgi alanının doğrudan insan hayatının devamı ve kalitesiyle 

ilgili olması, kaçınılmaz olarak, sosyal boyutun da dikkate alınmasını 

gerektirmektedir. Ayrıca, ülkedeki sağlık sisteminin başarısı doğrudan, toplumdaki 

nüfus kalitesini ilgilendirmektedir. Sağlık hizmetlerini diğer ekonomik sektörlerden 

ayıran genel özelliklere baktığımızda; sağlık hizmetlerinden yararlanmanın, yaşama 

hakkına bağlı olarak bir insan hakkı olduğunu; sağlığın yalnızca ulusal düzeyde 

değil, aynı zamanda uluslararası bir sorun olduğunu; sağlık harcamalarının aynı 

zamanda beşeri sermaye yatırımı olduğunu; sağlık hizmetlerinin önemli bir kısmının, 

tam kamusal hizmet niteliğinde olduğunu; sağlık hizmetleri piyasasında bilginin 

asimetrik olduğunu, yani sağlık hizmetleri piyasasının taraflarından biri olan talep 

sahiplerinin, eksik bilgi ile karar verdiklerini görmekteyiz. 

 

Sağlık hizmetlerinin ekonomik kalkınmayla olan etkileşimi; ekonomik 

kalkınmada insan unsurunun öneminin fark edilmesi sonrasında, daha fazla güncellik 

kazanmıştır. Bu çerçevede gelişen, beşeri sermaye yaklaşımları; eğitim hizmetleri 

yanında sağlık hizmetlerinin de, insanın gelişimine katkıda bulunduğu ölçüde 

ekonomik ve sosyal kalkınmanın önemli bir halkasını oluşturduğunu göstermektedir. 

İnsanların bedensel, ruhsal, sosyal ve ekonomik yönden huzurlu bir yaşam 

sürdürebilmeleri onların yaşama haklarının vazgeçilmez bir unsurudur.  

 

Sağlıklı bir toplum için sağlıklı bireylere ulaşmak ülkelerin uygulanan 

politikalar sonucunda ulaşmak istedikleri önemli bir hedeftir. Bu çerçevede dünya 

genelinde sağlık göstergelerindeki değişim incelendiğinde hemen hemen her ülkede 

sağlık düzeyinin yükselme eğilimi içinde olduğu görülmektedir. Ancak diğer taraftan 

gelişmiş ülkelerle az gelişmiş ülkelerin sağlık düzeyleri arasındaki fark giderek 

açılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde beklenen yaşam süresi yaklaşık olarak 75 yıl iken 

az gelişmiş ülkelerde yaklaşık 50 yıldır. Bu rakamlar sağlık alanında ciddi 

eşitsizliklerin bulunduğunu göstermektedir. Bu eşitsizliklerin giderilmesi ve dünya 

genelinde daha sağlıklı toplumların oluşabilmesi için öncelikle bu eşitsizliklerin 
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nereden kaynaklandığının belirlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda çalışmanın 

öncelikli amacı toplumların sağlık düzeyleri üzerinde etkili olabilecek faktörler ve bu 

faktörlerin göreli katkılarının tespit edilmesidir. 

 

Bu amaçla çalışmada öncelikle sağlığın ekonomik açıdan önemi ortaya 

konulmuştur. Sağlık özellikle ekonomik büyüme ve kalkınmaya katkısı bağlamında 

büyük önem taşımaktadır. Günümüzde ekonomik kalkınmışlık ülkelerin eğitim ve 

sağlık düzeylerindeki iyileşmelerle açıklanmaktadır. Nitekim ülkelerin kalkınmışlık 

derecelerini çeşitli indeksler ile belirlemeye yönelik girişimler içerisinde sağlık 

önemli bir yer tutmaktadır. Bu indekslerden Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatı 

tarafından hazırlanan Beşeri Kalkınma İndeksinin dört göstergesinden biri doğuşta 

beklenen yaşam süresidir. İktisadi kalkınmanın en önemli boyutlarından biri olarak 

kabul edilen uzun ve sağlıklı bir yaşam, benzer şekilde ülkelerin ekonomik büyüme 

farklılıklarında da önemli bir yer tutmaktadır. 

 

Sağlık düzeyinin yükseltilmesine yönelik politikalar, ekonomik büyümenin 

sağlanması ve yoksulluğun azaltılması açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle 

içsel büyüme modellerinin etkisiyle ülkeler arasındaki emek üretkenliği farklarının 

temel nedenlerinden birinin ülkelerin eğitim ve sağlık düzeyleri arasındaki farklılık 

olduğu görülmektedir. Sağlık düzeyi üzerinde etkisi tartışılan etkenlerin başında 

sağlık harcamaları gelmektedir. Uluslararası düzeyde doğuşta yaşam beklentisi ve 

bebek ölüm oranları gibi küresel sağlık göstergelerine bakıldığında son 50 yılda hem 

gelişmekte olan ülkelerde hem de gelişmiş ülkelerde sağlık düzeyinde bir iyileşme 

gerçekleştiği görülmektedir. Dolayısıyla dünya genelinde sağlık harcamalarının artış 

eğilimi ile toplumların sağlık düzeylerindeki iyileşmelerin paralel gittiğini söylemek 

mümkündür. Ancak diğer taraftan birçok gelişmiş ülke yüksek sağlık harcamaları 

yapmasına karşın, diğer ülkelerle kıyaslandığında çok iyi sağlık göstergeleri elde 

edememektedir. Bu koşullar altında literatürde sağlık harcamalarının sağlık düzeyi 

üzerindeki etkisinin net olmadığı görülmektedir. 16 seçilmiş ülkeler için 1990–2009 

döneminde sağlık düzeyinin belirleyicilerine yönelik yapılan panel veri çalışmasında 

elde edilen sonuçlara göre özel sağlık harcamalarının sağlık düzeyini olumlu yönde 
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ancak kamu sağlık harcamalarının olumsuz yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Bu durumun nedeni analize dahil edilen ülkelerin, yüksek gelirli gelişmiş ülke 

olmasından dolayı bu ülkelerde yapılan kamu sağlık harcamalarının belli bir 

düzeyden sonra sağlık düzeyi üzerinde azalan getiriye neden olması olabileceği gibi 

kamu sağlık harcamalarının finansmanının vergilerle yapılması ve bu vergilerin 

ağırlıklı olarak dolaylı vergiler olması durumunda bu vergileri ödeyen bireylerin 

sağlık düzeyini yükselten temel mal ve hizmet harcamalarını kısması da bir neden 

oluşturabilmektedir. Bu sonuçlar ışığında sağlık düzeyinin yükseltilmesi 

amaçlanırken kamu sağlık harcamalarının miktarının ve finansmanının önem 

verilmesi gereken hususların başında geldiğini söylemek mümkündür. Sağlık 

harcamalarının yanı sıra sağlık hizmetleri düzeyi de toplum sağlığı üzerinde önemli 

bir etkisi olduğu vurgulanan faktörlerden biridir. Bireylerin sağlık bakımına 

ulaşabilirlikleri bu hizmetlerin sunumu ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle ülkelerde 

hastane yatağı sayısı, doktor sayısı, aşılama oranları toplum sağlığı üzerinde oldukça 

etkilidir. Çalışmada sağlık hizmetleri düzeyini temsilen doktor sayısı ve aşılama 

oranları kullanılmış ve bu hizmetlerin sağlık düzeyi üzerinde olumlu yönde bir etkisi 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak çalışmanın sonuçlarında en dikkat çekici nokta 

çevresel koşulları temsilen kullanılan şehirleşmenin sağlık düzeyi üzerinde etkili 

değişken olmasıdır. Bu sonuçlar çerçevesinde sağlık düzeyinin sosyo-ekonomik 

belirleyicilerinin sağlık hizmetleri ve sağlık harcamaları gibi doğrudan sağlık sektörü 

ile ilgili faktörlerden çevresel koşullar, eğitim ve yaşam biçimi gibi faktörlere doğru 

bir geçiş gösterdiği görüşü desteklenmektedir. 

 

Sağlık düzeyi üzerinde etkili olduğu düşünülen bir diğer faktör olan ülkelerin 

gelir düzeyi, ülkelerin ekonomik koşullarını yansıtmaktadır. Sağlık düzeyi üzerinde 

özellikle uzun dönemli gelir çok önemli bir rol oynamaktadır. Çalışmada gelirin 

sağlık düzeyini bağımlı değişken olarak hangi sağlık göstergesi seçilirse seçilsin 

olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Sağlık düzeyi üzerindeki etkisi vurgulanan diğer bir faktör olan eğitim düzeyi 

ise meslek seçimi, sağlıklı beslenme alışkanlıkları, sağlık düzeyini düşüren 
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alışkanlıklardan uzak durma gibi yaşam kalitesini etkileyen birçok kararın 

belirleyicisidir. Dolayısıyla eğitimin toplumun sağlık düzeyini yükselttiği konusunda 

üzerinde anlaşmaya varıldığını söylemek mümkündür. Bu bağlamda özellikle 

eğitimin sağlık düzeyi üzerindeki marjinal katkısının belirlenmesi kamu 

harcamalarının dağılımı açısından büyük önem taşımaktadır. Çalışmanın sonuçlarına 

göre 1990-2009 döneminde seçilmiş ülkelerin sağlık düzeyinin sosyo-ekonomik 

belirleyenleri arasında eğitim çok önemli bir yer tutmaktadır. Dolayısıyla toplumun 

sağlık düzeyini yükseltilmesi hedefi, eğitime yapılacak olan yatırımların önemli 

olduğu hususunun altını çizmektedir. 

 

Çalışmanın genel çerçevesine bakıldığında ise, yaşam biçimi ve çevresel 

değişkenlerin 1990-2009 dönemi için seçilen ülkelerinin sağlık düzeyi üzerinde 

ihmal edilemez bir etkisi olduğu görülmektedir. Özellikle şehirleşme ve diğer 

çevresel değişkenin sağlık düzeyini belirleyiciliği oldukça yüksek görünmektedir. 

Dolayısıyla toplumun sağlık düzeyini yükseltme amacı taşıyan ülkelerin sağlık 

harcamaları ve gelir düzeyini yükseltmek kadar çevresel koşulları iyileştirmek, 

toplumu sağlıklı yaşam biçimlerine teşvik etmek gibi politikalar da belirlemesi 

gerektiğini söylemek yerinde olacaktır. 

 

 

. 
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