
SESSION 4C: Sağlık Ekonomisi 471 

Türkiye'de Sağlık Sektörü ve Sağlık Harcamalarının Büyüme 

Üzerindeki Etkisinin 2000-2014 Yılları için Analizi 

Evaluating the Effects of Health Sector and Health Expenditures 

on Economic Growth for Turkey between the years 2000-2014 

Asst. Prof. Dr. Müjgan Hacıoğlu Deniz (İstanbul University, Turkey) 

Assoc. Prof. Dr. Kutluk Kağan Sümer (İstanbul University, Turkey) 

Abstract 

This study provides general information about the health economics and the health care expenditures in addition 

to its relations with economic growth and development. Specifically, this research focuses on the relation between 

health expenditures such as investments in medical sector, drugs etc. and economic growth in Turkey. Determining 

the structure of health expenditures and identifying the factors that influence such expenditures; “Child-Infant 

Mortality Rate”, “Life Expectancy at Birth and “Gross Mortality Rate are vitally important in terms of 

improvement of health indicators. Gross National Product per Capita and health expenditures per capita were 

considered as basic economic indicators as well. In this research, Turkey’s Gross National Product per capita in 

years between 2000–2014 and changes in basic health indicators of Turkey were analyzed and evaluated together. 

It also examined if a close relation exists between the expenditures for drugs and the total health expenditures 

within the whole system. 

 1  Giriş 

Sağlık ekonomisi alanında şimdiye kadar yapılan çalışmalarda genel olarak gözlenmiştir ki, ekonomik 

göstergelerde meydana gelen iyileşmeler ve sağlık sektörüne yapılan yatırım ve harcamalardaki artış sağlık 

göstergelerini de pozitif yönde etkilemiştir. Bu çalışmada da temel olarak ülke ekonomisindeki olumlu gelişmeler 

ve sağlık ekonomisine yapılan yatırımlar ile sağlık göstergelerinde meydana gelen değişimlerin birbirlerini ne 

ölçüde etkilediği belirlenmeye çalışılmıştır. Tespitte bulunurken yararlanılan en yaygın gösterge, Gayri Safi Yurtiçi 

Hasıla – (GSYH - Gross Domestic Product, GDP) ve Kişi Başına Düşen Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla (Per Capita 

Income) iken kullanılan en yaygın sağlık göstergeleri Doğumda Yaşam Beklentisi (Life Expectancy from Birth), 

Bebek-Çocuk Ölüm Hızı ve Kaba Ölüm Oranı olmuştur. Bu bildiride amaçlanan da, sağlık hizmetlerine yapılan 

harcamalar ve sağlık sektörü ile genel ülke ekonomisi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi ve sağlık 

harcamalarının ekonomi üzerindeki etkilerinin varsa tespit edilmesidir. Aynı şekilde, yapılan sağlık harcamalarının 

kapsamı; ne kadarı kamu eliyle yapılmakta, ne kadarı özel sektör yatırımı ve ne kadarlık kısmı koruyucu hekimlik 

veya aile hekimliğine harcanıyor ve ne kadar oranda ayakta tedavi masraflarına giden bir sağlık harcaması var. Bu 

gibi ayrıntılı kalemler bazında harcama oranları incelenerek, TÜİK verilerine (tablolar ve yıllık raporlar) 

dayanarak ekonomik büyüme ve sağlık ekonomisine yapılan yatırım ve harcamalar arasındaki ilişki 

değerlendirilmeye çalışılacaktır. Bununla birlikte, sağlık ve ilaç sektöründe yapılan harcamalar ve bunun 

arkasındaki nedenlerle beraber son dönemde yapılan yatırımların sonucunda sağlık alanında elde edilen çıktıların 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Sağlık hizmetleri kavramı ile ne kastedilmektedir ve sağlık sektörü denince ne tür 

hizmetler bu sektörün kapsamına girmektedir, kısaca bu konuda bilgi vermek faydalı olacaktır.  

Yine sağlık harcamalarının Türkiye’de nasıl gerçekleştiğinin daha iyi anlaşılabilmesi için Türkiye’de son 

dönemde yapılan hastane yatırımları ve gerek aile hekimliği sistemine geçilmesi ile ortaya çıkan yeni sağlık sistemi 

hakkında genel bilgi verilerek ilgili tablolardan yararlanılarak genel bir değerlendirmede bulunulacaktır. Sağlık 

harcamalarını etkileyen önemli bir diğer faktör de, sağlık hizmetlerinin ne şekilde ve kim tarafından finanse 

edildiğidir. Sağlık finansmanının önemli sorunlarından biri maliyetleri kontrol altına almak olduğundan, ödeme 

yöntemleri üzerinde önemle durulması gereken konulardan biridir. Çalışmada kısa da olsa finansman yöntemleri 

hakkında bilgi verilecektir. Bu genel değerlendirmenin akabinde, Türkiye’de 2000 yılından beri gerçekleştirilen 

sağlık harcamaları devletin resmi kurumlarından ve TÜİK’den elde edilen veriler doğrultusunda irdelenecektir. 

Daha sonra yıllar itibariyle Türkiye’de sağlık alanında gerçekleştirilen reformlar hakkında kısa bir bilgi verilerek 

akabinde Türkiye ile gelişmiş ülkeler arasındaki sağlık harcamaları farkının ne ölçüde ve yönde değiştiği tespit 

edilmeye çalışılacaktır. Bu amaçla, Türkiye ile OECD ülkelerine ait sağlık sektör verileri karşılaştırılacaktır. 

Araştırmaya ilişkin veriler, kamu ve özel kurum ve kuruluşların veri bankaları ve raporlarından elde edilerek 

incelemeye tabi tutulacaktır. Sonuç bölümünde ise bu çalışmanın bütününden elde edilen tespitler ve varılan 

sonuçlar değerlendirilerek; yaklaşık son on beş yıllık dönem için kısa bir çıkarımda bulunulacaktır. 

 2  Sağlık Kavramına İktisadi Bakış 

Sağlık kavramı insan yaşamını yalnızca birey olarak değil, aynı zamanda toplumsal hayat ve ekonomik etkileri 

açısından da etkilemektedir. Öncelikle sağlıklı bir birey olmak, fiziksel ve ruhsal sağlığa sahip olmak, mutlu ve 
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üretken bir vatandaş olmanın ilk şartıdır. Nitekim ‘’Sağlıklı olmak, temel bir ihtiyaçtır ve onsuz diğer mal ve 

hizmetlerin de anlamı yoktur’’ (Sophia Witter, 2002: s.4). Dolayısıyla, sağlık kavramının önemi tartışılamaz ve 

sağlığın vazgeçilmez bir servet olması temel özelliğidir (WHO, 1981: 19) . Sağlık kavramı göreceli bir kavramdır 

ve kişiden kişiye değişen çok farklı tanımları olmasına rağmen en yaygın ve kabul göreni Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO)’nün 1948 yılında yaptığı tanımdır: ‘’Sağlık yalnızca hastalık ya da sakatlığın olmayışı değil, bedence, 

ruhça ve sosyal yönden tam iyilik durumudur.’’ (Akın, 2007: 5). 

Bir devlet ve ülke yönetimi açısından sağlıklı bir topluma sahip olmanın yansıra onun sürdürülebilir kılmak da 

önemlidir. Sağlıklı bir toplumdan bahsedebilmek için de o ülkedeki ekonomik yapının ve sosyolojik çevrenin de 

sağlık sistemini desteklemesi gerekmektedir. Nitekim ekonomi yönetimi sağlık hizmetlerinin finansmanı için 

kaynak bulmaya çalışırken, özel idare ve yerel yönetimler de çevre şartlarının insan sağlığı üzerindeki olumsuz 

etkilerinin azaltılması için gerekli önlemleri almakla görevlidir. 

 2.1  Sağlık Hizmeti ve Genel Özellikleri 

Sağlık sektörü genel itibariyle, sağlığın elde edilmesi, korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla sağlıkla 

ilgili mal ve hizmet üreten bütün kurum ve kuruluşların oluşturduğu yapı olarak tanımlanmaktadır. Aynı şekilde, 

sağlık sektörünü oluşturan aktörlerin hepsinin birlikte sağlık odaklı gerçekleştirdiği faaliyetler bütününe sağlık 

hizmetleri denmektedir. Bu bağlamda, sağlık hizmetlerinin üç boyutu vardır; birincisi koruma boyutu, ikincisi 

tedavi boyutu ve son olarak da rehabilitasyon boyutudur. Sağlık hizmetlerini bu şekilde sınıflandırmak sistemin 

verimliliğini sağlarken bu sayede devlet ekonomik kaynakların gereksiz kullanımını da önlemek istemektedir. 

Sağlık hizmetlerinin temel girdileri; insan kaynakları, sermaye, teknoloji, hammadde yani sağlık ekipmanları ve 

aletleri olarak sıralanabilir. Sağlık sisteminin çıktıları ise, ortalama yaşam süresinin uzatılması, hayatta kalma, 

hastalıkların tedavisi ve bu konuyla ilişkili gelişmelerdir (Akın, 2007: 6-7). 

Sağlık iktisadi bir mal değilken sağlık hizmetleri iktisadi bir mal-hizmet-dir. İktisat biliminde rekabetçi piyasalar 

yaklaşımına göre piyasa başarısızlığının varlığı yani kaynakların etkin tahsisinin yapılamaması piyasanın etkin 

işleyişini engellemektedir. Bu durum piyasaların işleyişine müdahalenin gerekçesini oluşturur. Sağlık 

hizmetlerinin sunulduğu piyasanın etkin işleyişini engelleyen ve etkin kaynak tahsisini önleyen nedenler olarak 

belirtilen faktörler piyasa aksaklıklarına neden olurlar. Bu nedenlerden dolayı rekabetçi piyasalar, sağlık hizmetleri 

için etkin çalışmaz ve bu koşullarda devlet sağlık hizmetlerinin sunulduğu piyasalara müdahale etmek durumunda 

kalır ve tam rekabet piyasası olmadığı bir yerde farklı bir piyasa tipi ortaya çıkar. Sağlık malı/hizmetleri yarı 

kamusal mal ve hizmetler kategorisine girmektedir. 

Önemli bir nokta da, sunulan sağlık hizmeti sonucunda ortaya çıkan faydanın sadece bireye özel olmayıp 

topluma da sosyal bir fayda sağlamakta olmasıdır. Sağlık hizmetlerinden elde edilen bireysel fayda pazarlanabilir 

iken bu hizmetlerin sağladığı sosyal fayda ise pazarlanamaz. Mal ve hizmet üretmek isteyen bir üretici yalnızca 

pazarlayabileceği özel faydayı dikkate alarak hareket eder ancak sağlık sektöründe bu durum farklılaşmaktadır. 

Özetle, toplumun genel itibariyle daha sağlıklı bir yapıya kavuşması, bir üretim faktörü olan emeğin verimliliğinin 

artmasına neden olur. Sağlık hizmetlerinin faydası da sonuç olarak, bireyin dışına taşar ve topluma yayılır (Tokalaş, 

2006: 16-17). 

 2.2  Sağlık Ekonomisi Kavramı 

Sağlık hizmetleri piyasanın doğurduğu rekabet ortamında yalnızca özel sektör kuruluşlarınca değil, özel 

hastahane ve merkezlerin yanısıra kamu sektörünce de finanse edilip üretilmesini sağlar. Devlet sosyal devlet 

olmasının gereği olarak toplum sağlığını korumak için sağlık hizmetlerini tümden özel sektöre ve serbest piyasa 

koşullarına bırakamaz ve koruyucu devlet ilkesi sebebiyle temel sağlık hizmetlerinin sunulması, sağlı 

harcamalarının finansmanı ve sağlığın denetlenmesi gibi görevler üstlenir. 

Sağlık ve sağlık hizmetleri ve dolayısıyla sağlık ekonomisi gelişmekte olan ülkeler açısından her geçen gün daha 

fazla önem arz etmeye başlamıştır. Bunun nedenleri şöyle sıralanabilir; ulusal ve bireysel düzeyde artan sağlık 

harcamaları, ekonomik yapıdaki gelişme ve değişimler, tıp teknolojisindeki hızlı gelişmeler ve demografik 

yapıdaki değişim. Sağlık ekonomisinin cevap aradığı temel sorun veya sorunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

‘’kaynaklar koruyucu hekimlik için mi yoksa hastane hizmetleri için mi daha çok harcanmalı, kaynaklar kanser 

tedavisi için mi yoksa kanser tarama programları için mi ayrılmalı?’’ gibi soruların cevabını aramaktadır. Sağlık 

hizmetlerinden kimler yararlanmalı yada böyle bir soru gereksiz midir? Sağlık alanında hangi tıbbi mal ve 

hizmetler üretilmelidir gibi sorular sağlık ekonomisinin yanıt aradığı belli başlı sorulardır. Sağlık harcamaları son 

yıllarda artıyor bunun sebepleri nelerdir ve finansmanı kim tarafından sağlanmalıdır da bir diğer önemli husustur.  

Sağlık hizmetlerinin üretiminin tamamıyla piyasa koşullarına bırakılmayışı yalnızca ekonomik nedenlerle yani 

piyasa başarısızlığından ve etkin kaynak tahsisi olmayışından değil sağlıklı bir yaşamın bir insan hakkı ve anayasal 

bir hak olmasından dolayıdır (Çilingiroğlu, 2001: 1592). Sağlık alanında da kaynaklar sınırlı olduğu için eldeki 

kaynaklar doğru kullanılmalı, minimum kaynak ile maksimum çıktı sağlanmalı, kullanılan birim kaynak başına en 

fazla yarar sağlayan işlerin yapılmasına öncelik verilmelidir. İşte tüm bu tercihleri yapabilmek, kaynak israfının 

önlenmesi ve sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yapılmasını sağlayabilmek için sağlık ekonomisine ve 

rehberliğine ihtiyaç vardır.  
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Sağlık ekonomisi de her türlü sağlık hizmeti üretmek için kullanılan kaynakların en verimli ve etkin şekilde 

kullanılmasını amaçlamaktadır. Denilebilir ki, sağlık ekonomisi genel ekonomi biliminin kurallarını sağlık 

sektörüne uygulanmasıyla ve ekonomi teorilerinin, yöntemlerinin ve analiz tekniklerinin sağlık alanına 

uyarlanması ile ortaya çıkan uygulamalı bir alt daldır. Toplum sağlığını maksimize etme amacına ulaşmada sağlığa 

ayrılan kaynakların nasıl tahsis edileceği sorusuna cevap ararken, devletin piyasadaki rolünü, sağlık hizmetlerinin 

sunum ve finansman türlerini, bütçelendirme ile sağlık planlamasını, aynı şekilde sistemin bir bütün olarak 

sorgulanmasını da içermektedir. Uygulama açısından toplumların ve toplumu oluşturan fertlerin sağlıklarını 

korumak, sağlık koşullarının bozulması durumunda tedavilerini yapmak, hastalıklarından tamamen kurtulamayıp 

sakat kalanların başkalarına bağımlı olmadan yaşayabilmelerini sağlamak ve toplumların sağlık düzeylerini 

yükseltmek için yapılan planlı çalışmalarda ekonomi biliminin teorilerinin ve metodolojisinin sağlık sektörüne 

adapte edilmesini içerir (Bekir, 2003: 1). 

 2.3  Sağlık Sektörü ile Ekonomik Büyüme İlişkisi 

Bir toplumun iş gücü verimliliğini ve beşeri sermayesinin niteliğini etkileyen ve şekillendiren iki temel unsur o 

toplumdaki mevcut eğitim ve sağlık sistemidir. Bir ülkenin eğitim politikaları kadar sağlık politikaları ve sağlığa 

ayırdığı bütçe de o toplumun sağlık düzeyini diğer bir ifadeyle beşeri sermayenin gelişimini ve ülke ekonomisine 

olan katkısını belirler. Buradan ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeyleri ile sağlık sektörlerinin yapısı ve dolaylı 

olarak sağlığa ayırdığı bütçe arasında yakın ve karşılıklı bir nedensellik ilişkisi bulunduğunu iddia edebiliriz. 

Ekonomik gelişmesini belli bir seviyeye ulaştırabilmiş toplumlarda sağlık için ayrılan kaynaklar arttığı gibi, 

bireylerin sağlık konusunda farkındalıkları da artmaktadır. Aynı şekilde denebilir ki, sağlık hizmetlerinin gelişimi 

de ekonomik gelişimi hızlandırmaktadır (Mazgit, 1998). Toplumların yaşam kalitelerinin yüksek olması, sağlık 

hizmetlerinin toplumun geniş kesimlerine ulaşabilmesi beraberinde iş gücü katılımı ve işçi verimliliğini de 

artırmakta ve ülkenin üretim kapasitesini de olumlu etkilemektedir. Özetle toplumun sağlık düzeyinin yükselmesi 

toplam çıktıyı dolayısıyla ekonomik büyümeyi olumlu etkilediğine dair birçok görüş bulunmaktadır.  

Akın (2007) belirtmiştir ki; bir toplumdaki sağlık hizmetleri, eğitim düzeyi ve nüfus yapısı ile ekonomik ve 

sosyal kalkınma düzeyi arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Toplumun sağlık düzeyini yükselten sağlık 

hizmetlerine yapılan yatırımlar, daha başarılı ve eğitim için sağlıklı bir nüfus yapısını getirir, bu da verimlilik ve 

üretim artışını hızlandırır. Sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaşması ve daha sağlıklı bir toplum yapısı kalkınmayı 

engelleyen nüfus baskısını da eritir. Karşılıklı olarak, sağlıklı toplum için daha fazla kaynak ayrılması ve bu 

kaynakların etkin kullanımı ekonomik ve sosyal kalkınmaya da katkıda bulunur. Eğitim düzeyi yükselen toplum, 

sağlık göstergelerinde meydana gelen iyileşmelerle birlikte nitelikli işgücü olarak kalkınmada yer almaktadır. 

Verimlilik ve üretim artışı gelir artışını, gelir artışı da ekonomik ve sosyal kalkınmayı yükseltir. Gelişmiş toplumlar 

sağlık hizmetleri için diğer ülkelere oranla daha fazla kaynak tahsis ederek toplumun refah ve sağlık düzeyinin üst 

seviyeye çıkmasını ve bu düzeyin devamlılığını amaçlarlar.  

 2.4  Kişi Başına Düşen GSYİH ile Temel Sağlık Göstergeleri Arasındaki İlişki 

Kişi başına düşen gelirin yükselmesi ve GSMH’daki artışlar çoğu zaman ekonomik anlamda büyümeyi ifade 

eder. Fakat gerçek anlamda büyümeden daha doğru bir tanımla kalkınmadan bahsedebilmek için sayısal değerlerin 

ve rakamların yanısıra birçok sosyal göstergenin beraberce incelenmesi ve değerlendirilmesi gerekir. Bunlar, 

beslenme, istihdam, eğitim düzeyi ve tüm dünyada gittikçe önem kazanan sağlıkla ilgili göstergelerdir. Son çeyrek 

yüzyılda ekonomik kalkınma gerçekleşirken insani faktörlerle ekonomik faktörler arasındaki ilişkinin boyutları da 

önem kazanmıştır. İnsani göstergeler içerisinde sağlık göstergeleri, ekonomik kalkınmayla daha yakın ilişki 

içerisinde olduğu gerçeğine dayanarak diğer göstergelere oranla daha fazla önem atfedilmeye başlanmıştır. Bir 

toplumun sağlık düzeyi ortaya konurken dünya genelinde kabul görmüş, doğumda yaşam beklentisi, bebek ölüm 

oranları, çocuk ölüm oranları ile kaba ölüm oranları gibi göstergeler kullanılmaktadır. Diğer yandan toplumun 

ekonomik durumunu ortaya koymak için ülkenin milli geliri (GSYİH) ve tüketim harcamaları kullanılmaktadır. 

Bugüne kadar yapılan araştırmalar göstermiştir ki, gelir ve tüketim harcamaları tek başına bir ülkenin ekonomik 

durumunu ortaya koymak için yeterli bir ölçüt değildir ve son dönemde genel sağlık göstergeleri ile ekonomik 

göstergeler birlikte değerlendirilmeye başlanmıştır. Dünya Sağlık teşkilatı (WHO)’na göre, bir ülkede sağlık 

harcamalarına ayrılan pay o ülkenin yıllık GSMH’nın en az yüzde 5’i kadar olması gerekmektedir. Gelişmekte 

olan ve az gelişmiş ülkelerde ekonomik kaynakların daha da kıt olması sağlık hizmetlerine ayrılan bütçenin de 

daha etkin kullanımı gerektirirken, yapılan harcamaların sağlık çıktılarının da daha dikkatli analiz edilmesini 

gerektirir. Aşağıda Tablo 2’de dünya genelinde ülkelerin sağlık harcamalarının GSYİH’ları içerisindeki yüzdeleri 

yer almaktadır. Gelişmiş ülkeler diğer ülkelere göre daha yüksek rakamlarda sağlık harcaması gerçekleştirmesi 

sebebiyle, bu harcamalarının etkin dağılımı ile bu alanda yapılan reformlar konusunda diğer az gelişmiş ülkeler 

tarafından takip edilir ve model olarak alınırlar. 
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Tablo 1. OECD Ülkelerinin Yıllar İtibariyle Sağlık Harcamalarının GSYiH İçerisindeki Oranı Kaynak: OECD 

Sağlık Hizmetleri Verisi, Haziran 2011 

Gelişmiş ülkelerde gelir artışı ve sağlıktaki iyileşmelere paralel olarak doğumda beklenen yaşam süresi yıllara 

göre artış göstermektedir. Örneğin, 1994- 2005 yılları arasında OECD ülkelerinin KBDGSYİH’ları ortalama 

olarak % 45 artarken doğumda yaşam beklentisi de söz konusu yıllar arasında %2.9 artış göstermiştir (OECD 

Health Data 2005). Dünya genelinde makro açıdan ülkelerin sağlık durumlarını ortaya koymada kullanılan en 

önemli göstergelerden biri de bebek ölüm oranlarıdır (DPT, 2006: 201). Aynı zamanda bebek ölüm hızı göstergesi 

insani gelişimin bir göstergesi olarak da kullanılmaktadır. Nitekim Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Birleşmiş 

Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve OECD gibi uluslararası kuruluşlar ve örgütler de bebek ölüm oranlarına 

dair göstergeleri diğer gelişmişlik göstergeleriyle beraber sıkça kullanmaktadırlar ve raporlarında yer 

vermektedirler.  

Az gelişmiş ülkelerde, toplumda büyük kayıplara neden olan bulaşıcı hastalıklar ve enfeksiyon hastalıklarına 

karşı harcama yapmak mevcut toplum için faydalı iken aynı zamanda gelecek nesillerin de sağlık durumlarında 

iyileşmelere neden olacaktır. Ülkelerin zaman içerisinde üretimlerinde dolayısıyla gelirlerinde meydana gelen 

artışlar ülkede yaşayan bireylerin daha rahat yaşam sürmelerini sağlayacak hizmetlerin taleplerinde de artış getirir. 

Artan gelirle beraber sağlık harcamasının artmasının nedenlerinden biri de kamu sağlık hizmetlerinin dışında özel 

sağlık hizmetlerine doğru yönelimin artmasıdır. İnsanlar gelir düzeyleri ve paralelinde yaşam standartlarının 

yükselmesiyle birlikte daha kaliteli hizmet arayışına girmektedirler. Kapitalist sistemde yeterli geliri olan kişiler 

daha iyi bir sağlık hizmetini özel sektörden talep etmektedirler ve özel sektör de bu hizmeti kar amacı güderek 

sunmaktadır. Sonuçta kişisel gelirin artması, yaşam standartlarının yükselmesi, gerek kamu kesimi, gerekse özel 
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kesim tarafından verilen sağlık hizmetlerine olan talebi artırmaktadır ve bu da nihayetinde sağlık harcamalarını 

artırmaktadır. 

 3  Türkiye’ de Sağlık Sistemi ve Sağlık Harcamaları 

Türkiye'de sağlık sistemi hizmet arz edenler ve hizmet talep edenler açısından önemli çeşitlilik arz etmektedir. 

Bu da sağlık sektöründe hem özel hem de kamu kesiminin hizmet arz ettiği anlamına gelirken, hizmet alanlar 

açısından da sağlık sigortası güvencesi kapsamında olanlar ve olmayanlar diye iki kısma ayrılması demektir. 

Atasever’e göre (2014) sağlık harcamalarının finansmanı sağlayanlar açısından 2002-2013 döneminde en önemli 

artış̧ SGK’nın harcamalarında yaşanmıştır. Yine Atasever, Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık 

Harcamalarının Analizi kitabında: ‘’2002 yılına oranla 2013 yılında SGK’nın sağlık harcamalarında 5,2 kata yakın 

artış̧ olmuştur. Bu artışın en önemli sebepleri olarak, SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devrini, özel 

hastanelerin SGK’lılara açılmasını, ilaca ve diğer sağlık hizmetlerinde erişimin kolaylaştırılması’’ olduğunu 

belirtmiştir.  

Özetle, Türk sağlık sektörüne yön veren temel aktör olarak Sağlık Bakanlığı gözükse de, üniversiteler ve diğer 

devlet kurumları ile özel sağlık kuruluşları hep birlikte Türkiye’deki sağlık sektörünün karmaşık bir yapı 

oluşturmasına ve sağlık harcamalarının çeşitlenerek artış göstermesine katkı yapmaktadırlar. 

Türkiye genelinde 2003 yılında başlatılan ‘’Sağlıkta Dönüşüm Programı’’ ile ülkenin sağlık sisteminin ana 

finansman modeli olarak sosyal sigorta modeli büyük oranda korunmuştur. Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın temel 

hedeflerinden biri sağlık harcamalarının kontrol altına alınması olarak belirtilmişti; nitekim yapılan sağlık 

yatırımları ve yapılan harcamaların maliyet-etkinliğini artırmak ve ilaç harcamalarından ziyade koruyucu 

hekimliğe ve aile hekimliğini desteklemek hedeflendi (Sağlık Bakanlığı, 2003). Sağlık Bakanlığı 2013 Faaliyet 

Raporu’na göre cari harcamalar arasından kamu kesimi kişisel sağlık harcamaları, ilaç ve tedavi harcamalarını 

içermektedir. Kamu kesimi kolektif sağlık harcamaları ise koruyucu sağlık ve temel sağlık harcamaları ile sağlık 

yönetimi kapsamında yer alan personel ve diğer cari harcamaları içermektedir. Tüm bunlara sağlık yatırımları da 

ilave edilmektedir. Kamusal sağlık harcamalarının GSYİH içindeki payının artışının büyük oranda kamunun 

kişisel sağlık harcamalarındaki artıştan kaynaklandığı bir gerçektir. Başka bir ifadeyle, kamusal sağlık 

harcamalarındaki artış maalesef büyük ölçüde ilaç ve tedavi harcamalarındaki artıştan kaynaklanmaktadır. 2002-

2013 döneminde sağlık harcamalarının finansmanı sağlayanlar açısından en önemli artış̧ SGK’nın harcamalarında 

yaşanmıştır. 

Yıllar 
Kamu Sağlık 

Harcaması 

Özel Sağlık 

Harcaması 

Toplam Sağlık 

Harcaması 

Kamu Sağlık 

Harcamalarının Payı 

(%) 

Özel Sağlık 

Harcamalarının Payı 

(%) 

2002 13.270 5.504 18.774 70,7 29,3 

2003 17.462 6.817 24.279 71,9 28,1 

2004 21.389 8.632 30.021 71,2 28,8 

2005 23.987 11.372 35.359 67,8 32,2 

2006 30.116 13.953 44.069 68,3 31,7 

2007 34.530 16.374 50.904 67,8 32,2 

2008 42.159 15.580 57.740 73,0 27,0 

2009 46.890 11.021 57.911 81,0 19,0 

2010 48.482 13.196 61.678 78,6 21,4 

2011 54.580 14.028 68.607 79,6 20,4 

2012 58.785 15.404 74.189 79,2 20,8 

2013 66.228 18.162 84.390 78,5 21,5 

Tablo 2. Kamu ve Özel Sağlık Harcamaları, (2002-2013), (milyon TL) Kaynak: TÜİK, Sağlık Harcamalarının 

Finansmanı Sağlayanlara Göre Dağılımı, (2002-2013), Dönemi, Ankara 2014 4 2005 2006 2007 2008 2009 

2010 11 2012 2013 
2013 

Artış 
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 4  Ekonometrik Model  

 

Şekil 1. Toplam Sağlık Harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya Oranı 

Log (GSYIH)’ın Phillips-Perron Durağanlık Testi  

Null Hypothesis: LOG (GSYIH) has a unit root  

Exogenous: None   
   Bandwidth: 0 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic  0.068746  0.6894 

Test critical values: 1% level  -2.728252  
 5% level  -1.966270  

 10% level  -1.605026  
     
      

Log(GSYIH)’ın Phillips-Perron Durağanlık Testi  

Null Hypothesis: D(LOG(GSYIH)) has a unit root 

Exogenous: None   
Bandwidth: 0 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     

     
Phillips-Perron test statistic -7.913780  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.740613  
 5% level  -1.968430  

 10% level  -1.604392  

     
     

Birinci Mertebeden durağandır. 
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Log(TSH)’ın Phillips-Perron Durağanlık Testi  

Null Hypothesis: LOG(TSH) has a unit root  

Exogenous: None   
Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 

     

     
Phillips-Perron test statistic  2.977117  0.9978 

Test critical values: 1% level  -2.728252  
 5% level  -1.966270  

 10% level  -1.605026  

     
     

Log(TSH)’ın Phillips-Perron Durağanlık Testi  

Null Hypothesis: D(LOG(TSH)) has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 

     

     
Phillips-Perron test statistic -3.577177  0.0016 

Test critical values: 1% level  -2.740613  
 5% level  -1.968430  
 10% level  -1.604392  

     
     

Birinci Mertebeden durağandır. 

Dependent Variable: LOG(TSH)   
Method: Least Squares   

Date: 05/16/16   Time: 16:26   
Sample: 1999 2014   

Included observations: 16   
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

     
C 8.467665 9.386650 0.902097 0.3823 

LOG(GSYIH) 0.059887 0.282411 0.212056 0.8351 

     

     
R-squared 0.003202     Mean dependent var 10.45760 

Adjusted R-squared -0.067998     S.D. dependent var 0.868411 

S.E. of regression 0.897450     Akaike info criterion 2.737951 

Sum squared resid 11.27584     Schwarz criterion 2.834524 

Log likelihood -19.90361     Hannan-Quinn criter. 2.742896 

F-statistic 0.044968     Durbin-Watson stat 0.077795 

Prob(F-statistic) 0.835119    

     

     
 

Sonuç olarak GSYİH’daki artış oranı ve sağlık harcamaları arasında bir ilişki bulunmamıştır.  

 5  Değerlendirmeler ve Sonuç 

Bu çalışmada, Türkiye’de sağlık sektöründe yapılan harcamalar ve ekonomik büyüme arasında herhangi bir 

ilişki olup olmadığını analiz edebilmek için önce sağlığın bir hizmet olarak ekonomideki yeri ve sağlık 

harcamalarının niteliği üzerinde kısa bir değerlendirme yaptık. Daha sonra Türkiye’deki sağlık sektörünün yapısı 

üzerinde durularak; sağlık ile ekonomi arasındaki ilişki, belli başlı uluslararası örgütler tarafından tüm dünyada 
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gelişmişlik göstergesi olarak kabul edilen sağlık göstergeleri bazında değerlendirilmeye çalışılmıştır. Zaman 

içerisinde sağlıklı bir toplumu ifade eden kriterler ile ekonomik göstergeler arasındaki ilişkinin ne yönde geliştiği 

incelenmiş ve karşılıklı etkileşimleri analiz edilmeye çalışılmıştır. Diğer bir ifadeyle, ülke genelinde daha sağlıklı 

bir toplum yapısına sahip olma yolunda son yıllarda önemli gelişme kaydederken Türkiye ekonomisinin bundan 

nasıl etkilendiği ve aynı şekilde, kişi başına düşen milli gelir ve diğer makro verilerde yaşanan olumlu gelişmeler 

sonucunda sağlık göstergelerinin ne yönde etkilendiği veriler bazında değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu 

araştırmaların sonucunda doğumda yaşam beklentisi ile kişi başına düşen gelir arasında pozitif yönlü bir ilişkinin 

olduğu belirlenirken, Türkiye’de yıllar itibariyle kişi başı gelir ve sağlık sistemine ayrılan pay arttıkça bebek ölüm 

hızı, çocuk ölüm hızı ve kaba ölüm oranı arasında negatif yönlü bir ilişki gözlemlenmiştir.  

Belirtilmelidr ki, dünya genelinde olduğu üzere Türkiye’de de kamunun sağlık harcamalarının GSYİH’ya oranı 

her geçen yıl artmaktadır. Ancak, Kamunun sağlık harcamalarının GSYİH’ya oranı yalnızca reform sürecinde 

değil, ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’ uygulamaya geçirilmeden önceki dönemde de ciddi artış̧ göstermiştir. Yine 

Türkiye’deki kamusal sağlık harcamalarının oranı kendisiyle yakın milli gelir seviyesine sahip diğer ülkelere göre 

daha yüksek seyretmektedir, bu da kamu sektörünün Türk Sağlık Sistemi içerisindeki belirleyici rolüne işaret 

etmektedir. Son olarak çalışmamızda kurulan ekonometrik modelde, ‘Phillips-Perron Durağanlık Testi’ 

kullanılarak Türkiye’deki sağlık harcamaları 1999-2014 dön1e46+ mi için analiz edilmiş ve sağlık sektöründeki 

yatırımlar ile ekonomik büyüme arasında bir ilişki bulunamamıştır. Kısaca, ele alınan dönem için incelenen veriler 

göstermiştir ki, Türkiye’de yapılan sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme arasında anlamlı bir ilişki yoktur.  
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