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ÖNSÖZ 

Maliyet analizleri ekonomik kaynakların rasyonel dağılımının ve optimal 
fayda/maliyet bileşiminin nasıl sağlanacağı konusunda ekonomik karar 
birimlerine yol gösteren analizlerdir. Sağlık bilgi ve teknolojilerinin 

gelişmesiyle beraber ülkelerin demografik yapılarının değişmesi, sağlıkta 
kaynak kullanımını artırmaktadır. Sağlık sektörüne aktarılan kaynakların 
yüksek gelirli ülkelerde bile kısıtlı olması, bireylerin sağlık hizmetlerinden 
yararlanma olanaklarını kısıtlamakta ve ülkeleri yeni reformlar yapmaya 
zorlamaktadır.  

Etkin kaynak dağılımının sağlanması için, sağlığın/hastalıkların beşeri 
sermaye stoku ve ekonomik kalkınmadaki belirleyici rolü dikkate alınarak, 
hastalıkların doğrudan ve dolaylı maliyetlerinin ölçülmesi ve maliyet 
etkinliğini sağlayacak koruyucu sağlık politikalarının uygulanması 
gerekmektedir. 

Özellikle son dönemlerde yaşanan Covid 19 vakasının neden olduğu üretim 
ve gelir kayıpları da, hastalıkların ekonomik etki mekanizmala-rının işleyişi 
ve ekonomik kayıpların tahmin yöntemleri hakkında bilgi sahibi olunmasının, 
sürdürülebilir kalkınma politikalarının etkinliği bakımından gerekli ve 
vazgeçilmez olduğunu bütün dünyaya kanıtlamıştır. Hastalıklar sadece emek 
stokunu değil, bireylerin tüketim ve boş zaman tercihlerini de etkilemektedir.  
Hastalık maliyetleri literatürü bu bağlamda geliştirilmiştir. Türkiye’de 
hastalıkların ekonomik etkilerini analiz eden sınırlı sayıda çalışma 
bulunmaktadır. Bu bağlamda bu çalışma Prof. Dr. Aziz KUTLAR 
danışmanlığında yürütülen 02.06.2017 tarihinde kabul edilen “Hastalıkların 
Ekonomik Maliyetleri: Türkiye’de Kanser Örneği” başlıklı doktora tezinden 

yararlanılarak hazırlanmıştır. Çalışmanın hastalıkların ekonomik etkileri 
alanında çalışmak isteyen araştırmalara rehber olmasını temenni ediyorum. 

                  

Pınar KOÇ 
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GİRİŞ 

Beşeri sermaye stokunun temel bileşenlerinden biri olarak sağlık kalkınma 
teorisinde önemli bir yere sahiptir. Hastalıklar hem emek verimliliği 
kanalıyla hem de iktisadi karar birimlerinin üretim ve tüketim kararlarını 
etkileyerek önemli sonuçlar doğurmaktadır. Bu bağlamda her ne kadar 

sağlık harcamalarındaki artışların ekonomik büyümeyi teşvik edici bir 
niteliğe sahip olduğu kabul edilse de, etkin kaynak dağılımını sağlayacak 
harcama bileşeninin seçilmesi sürdürülebilir ekonomik kalkınma için 
vazgeçilmez bir öneme sahiptir.  

Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde yaşanan covid 19 vakası 
hastalıklar nedeniyle yaşanabilecek ekonomik kayıpların ne denli büyük 
olabileceğini ve olası ekonomik kayıpların azaltılmasında koruyucu sağlık 
politikalarının önemini ortaya çıkarmıştır.  Hastalıkların ekonomik 
maliyetleri literatürü bu kapsamda geliştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı 
hastaıkların ekonomik maliyetleri literatürü çerçevesinde hastalıkların 
ekonomik etki mekanizmalarını incelemektir.  

Çalışma dört bölümden oluşmaktadır.  Birinci bölümde kavramsal çerçeve 
ortaya konmuş ve sağlık ekonomisi alanına neden ihtiyaç duyulduğu 
incelenmiştir.  

İkinci bölümde hastalıkların ekonomik maliyetleri litetatürü kapsamında 
yer alan maliyet sınıflandırmaları ve her bir maliyet kalemini oluşturan 
harcama türlerine yer verilmiştir. 

Üçüncü bölümde hastalıkların ekonomik etki mekanizmaları ve ekonomik 
etki mekanizmalarının işleyişi hakkında bilgi verilmiştir. 

Dördüncü bölümde hastalıkların ekonomik maliyetlerinin ölçümünde 
kullanılan yaklaşımlar ve tahmin yöntemleri incelenmiştir. 
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BÖLÜM 1: 

İKTİSAT TEORİSİ BAĞLAMINDA SAĞLIK VE 

EKONOMİ İLİŞKİSİ 

1.1. Sağlık Kavramı ve Sağlığı Etkileyen Faktörler 

Sağlık bir hizmet alanı olarak, bir yandan insan ve toplum yaşamını 

doğrudan ilgilendirmekte; öte yandan emek faktörünün kalitesine 

katkıları yanında yatırım, istihdam ve üretim yoluyla bir bütün olarak 

performansı etkilemektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), sağlık 

kavramını bedensel, ruhsal ve sosyal bakımdan iyi olma hali olarak 

tanımlamakta, sağlık; davranışsal, çevresel ve tıbbi olmak üzere üç ana 

başlıkla ilişkilendirilmektedir. Sosyal, ekonomik, biyolojik ve çevresel 

faktörler iyileştirildiğinde sağlık geliştirilebilir (Bayraktutan & 

Pehlivanoğlu, 2012: 127). 

Blum (1983) sağlığı etkileyen faktörleri çevre, yaşam tarzı, kalıtım ve 

sağlık sistemleri olmak üzere dört gruba ayırmaktadır. Sağlığı etkileyen 

bu faktörler de politik sistem, ekonomik sistem, nüfus, kültürel sistem 

ve çevre dengesi gibi yaşamsal bütünlük gösteren sistemlere bağlıdır. 

Kalıtım aileden gelen genetik özellikleri içermekle birlikte sağlığın 

başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Yaşam tarzı; sigara kullanımı, 

diyet, emniyet kemeri kullanımı gibi bireysel tutum ve davranışları 

kapsarken, çevre; kirlilik, gürültü, güneş ışığı, çalışma koşulları, nüfus 

yoğunluğu, hava kirliliği gibi faktörleri kapsamaktadır. Sağlık 

hizmetleri hastalıkların tanı ve tedavi sürecini bu sistemin baş aktörleri 

olan sağlık sektörü çalışanlarını kapsamaktadır (Newbold, 2014:3-4).   
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1.2. Sağlık Statüsü 

Ortalama yaşam süresi,  bedensel engellilik oranı,  hastalık risk 

faktörleri ve hastalıkların görülmesi oranı ve sıklığı gibi birçok faktörü 

ele alarak tanımlanan toplumun genel sağlık durumu sağlık statüsü 

olarak; yaşam kalitesi, bedensel ve ruhsal işlevsellik gibi göstergeleri 

kullanarak yaşam konfor düzeyi ve hasta olmama halinin genel olarak 

değerlendirilmesi ise bireysel sağlık statüsü olarak adlandırılmaktadır 

(Ulutürk, 2015: 53). Sağlık statüsü ölçümünde geleneksel sağlık 

göstergeleri olarak mortalite, morbidite, doğumda beklenen yaşam 

süresi gibi değişkenler kullanılmaktadır (Barlas, Şantaş & Kar, 2014:2) 

 1.3. Sağlık Ekonomisi Tanımı ve Tarihçesi 

Sağlık ekonomisi en yaygın şekilde ekonomi kurallarının sağlık alanına 

uygulandığı alt bilim dalı olarak tanımlanmaktadır (Chen & Steven, 

2000; Culyer & Newhouse, 2000; Mutlu & Işık, 2000; Zweıfel vd. 

2009). Sağlık ekonomisi kendine has özellikleri olmakla birlikte hem 

mikro ekonomik hem de makro ekonomik bazda ekonomi teorisiyle sıkı 

sıkıya bağlı önemli bir alt disiplindir.   Sağlık ekonomisinin kapsamı, 

cevaplamaya çalıştığı sorular şekil 1’de ele alınmaktadır. 
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Şekil 1: Sağlık Ekonomisinin Kapsamı: Şematik Gösterim 

Kaynak: Culyer &, 2000: 4 tarafından sunulan tablo yazar tarafından Türkçeye 
çevrilmiştir. 

Sağlık ekonomisinin çekirdek sorusu sağlık kavramı ve sağlığın 

değerinin ölçülmesidir. WHO (1948: 28) sağlık kavramını “sadece 

hastalığın veya sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal 

yönden tam bir iyilik halidir” şeklinde tanımlamaktadır.  Bu tanıma 

göre sağlık, sadece fiziksel olarak rahatsızlık ve hastalık bulunmayışını 

ifade etmez. Sağlık kavramı toplumsal bir rahatsızlığın bulunmamasını 

da gerektirmektedir.   Sağlık sadece birey odaklı mikro bir değer değil, 

aynı zamanda toplum odaklı makro bir değerdir. Sağlığın nitelikleri, 
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sağlık durum indeksleri, sağlığın sınıflandırılması, sağlığın değeri ve 

elde edilecek faydanın ölçülmesi başlangıç noktasıdır. Mesleki sağlık 

riskleri, tüketim alışkanlıkları, eğitim, gelir durumu, beşeri ve fiziki 

sermaye ve genetik yapı gibi faktörler sağlık hizmeti dışında sağlığı 

etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. A ve B kutucuğunda yer 

alan faktörler aynı zamanda sağlık talebini belirleyen faktörlerdir.  Fiyat 

düzeyi, zaman, psikolojik ve psikolojik olmayan faktörler, sağlık 

sigortasının kapsamı, sağlık hizmetlerine erişim olanakları sağlık 

talebini etkileyen diğer faktörlerdir.  A, B ve C kutucuğunda yer alan 

değerler esas olarak ekonomi teorisinde yer alan “kimler için 

üretilecek?” sorusuna karşılık gelen değerlerdir ve etkinliği sağlayacak 

tüketim düzeyini sağlamaya dönüktür. Üretim maliyetleri, girdiler 

arasındaki ikame oranı, alternatif üretim teknikleri, ilaç ve sağlık 

girdileri, sağlık personeli, sağlık piyasasının durumu, faaliyet gösteren 

tüm sağlık kuruluşları ve finansman yöntemleri sağlık hizmetleri arzını 

belirleyen unsurlardır.  Sağlık hizmetlerinde piyasa dengesinin 

sağlanması ve piyasa dengesinin sağlanmasını engelleyen piyasa 

başarısızlıkları, arz ve talep uyuşmazlıkları durumunda dengelemeye 

dönük fiyat ve üretim mekanizmaları ve piyasa müdahaleleri sağlık 

ekonomisinin bir diğer ayağını oluşturur. Fayda ve maliyet etkinliğinin 

sağlanması ve etkinliğin sağlanmasına yardımcı olacak planlama, 

bütçeleme ve denetleme mekanizmalarına sahip olunması ve sağlık 

sisteminin başarısının ve performansının bir bütün olarak 

değerlendirilmesi sağlık ekonomisinin son ayağını oluşturmaktadır. 
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Sağlık ekonomisi eldeki sınırlı kaynaklarla elde edilmesi mümkün olan 

en yüksek çıktı düzeyinin sağlanmasını amaçlamaktadır.  Ancak sağlık 

ve sağlık hizmetlerine özgü bazı özellikler iktisadi teorilerin tamamının 

sağlık sektörü için geçerli olmadığını ve sağlık sektöründe bazı 

düzenlemelerin yapılması gerektiğini göstermiş bu durum sağlık 

ekonomisinin ayrı bir disiplin olarak gelişmesine neden olmuştur.  

Sağlık ekonomisinin ayrı bir diplin olarak gelişmesine neden olan 

faktörleri Fuchs (1974) şu şekilde sıralamaktadır; 

➢ İnsan istekleri ile karşılaştırıldığında mevcut kaynaklar kıttır. 

Kaynakların kıt olması tüm istek ve ihtiyaçların karşılanmasını 

önlerken, eldeki kaynaklar da doğru kullanılmamaktadır. 

➢ Kullanılan her bir kaynak aynı zamanda bir fırsat maliyetine 

sahiptir. Örneğin daha fazla doktor yetiştirilmesi diğer meslek 

gruplarından daha az personel yetiştirilmesine neden olur. 

➢ Her insan farklı istek ve ihtiyaçlara sahiptir ve kendi isteklerini 

ön planda tutar. İnsanlar sağlıklı olmayı amaçlarken, sağlıksız 

olmasına rağmen daha fazla yemek yemeyi ya da sigara içmeyi 

tercih edebilir. 

Çelik (2013) sağlık ekonomisinin ayrı bir disiplin olarak ortaya 

çıkmasına neden olan faktörler şu alt başlıklar altında toplamaktadır: 

➢ Belirsizlik durumu ve derecesi 

➢ Sağlık sigortalarının etkisi 

➢ Asimetrik bilgi mevcudiyeti 

➢ Kar amaçlı olmayan kurumların rolü 
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➢ Rekabette sınırlamalar 

➢ İhtiyacın etkisi 

➢ Hükümet katkısı ve kamunun etkisi 

➢ Sağlık hizmetlerinin bir bölümünün toplumsal özellik taşıması 

➢ Sağlık hizmetleri talebinde hekimin önemli rol oynaması 

➢ GSYİH’dan sağlık harcamalarına ayrılan payın sürekli artması, 

➢ Sağlık sektörüne özel bazı ekonomik problemler 

Belirsizlik Durumu ve Derecesi: Belirsizlik kavramı tıbbi tedavilerin 

etkili olup olmayacağını, insanların ne zaman ve nasıl hasta olacağının 

bilinmemesini ifade eder (Hussmann, 2011:5). Sağlık ekonomisinde 

temel amaç genel sağlık düzeyinin yükseltilmesi olsa da hasta ve 

hastalıkların çeşitliliği, hastalıkların şiddetinin değişiklik göstermesi, 

tedavi sürelerinin belirsizliği gibi faktörler tedavi yöntemleri ile ilgili 

seçim kararlarını karmaşıklaştırmaktadır (Çalışkan, 2011: 318).   

Sağlık Sigortalarının Etkisi: Sağlık hizmetlerinin ihtiyaç duyulduğu 

anda tüketilme zorunluluğunun bulunması ve ikamesinin olmaması 

hastaları sağlık sigortası şemsiyesi altına girmeye zorlamaktadır. Buna 

göre bireyler her ay belli oranlarda prim ödeyerek gelecekte 

doğabilecek ciddi sorunlara hazırlıklı olmaktadırlar. Böylece sağlık 

sigortası kapsamına alınan bireyler belirsiz olan sağlık harcamaları 

konusunda satın alma gücü kazanmış olmaktadırlar (Bilgili & Ecevit, 

2008: 202) Bu durumda sağlık hizmeti ihtiyacı ve kullanımı söz konusu 

olduğunda yani sağlık hizmet talebinde sağlık hizmetlerinin fiyatları 

kendisinden beklenilen fonksiyonu görmeyebilir.  Çünkü sağlık 

hizmetinin fiyatı ne olursa olsun bu fiyat sağlık sigortası tarafından 
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ödeneceğinden dolayı birey bu sağlık hizmetini almaktan vazgeçmez 

hatta daha fazla sağlık hizmeti kullanmak ister (Çelik, 2013: 56). 

Asimetrik Bilgi Mevcudiyeti: Sağlık sektöründe yer alan aktörler arası 

ilişkilerde farklı bilgi seviyeleri ortaya çıkmaktadır.  Örneğin sağlık 

sektöründe yer alan tıbbi malzeme üreten firmalar harcama kararı 

yetkisi verilmiş olan memurdan daha fazla bilgiye sahip olabilir (Avcı 

& Teyyare, 2012: 206).  Buna ilave olarak doktor ile hastası arasındaki 

bilgi asimetrisi nedeniyle sağlık hizmetinde arz, talep yaratabilmektedir 

(Tatar, 2011). Bir nevi Tatar (2011) sağlık sektöründe asimetrik 

bilginin say kanununu doğrulayan bir işleyişe sahip olduğunu 

vurgulamaktadır. Hastaların tıbbi bakımın etkililiği, kalitesi ya da 

tedavi almanın veya almamanın etkileri üzerindeki bilgilerinin sınırlı 

olması, sağlıkları ile ilgili tüm kararları doktora devretmeleri ile 

sonuçlanmaktadır. Bir başka ifade ile arz, talebin yerine kendi 

hizmetleri için karar verme yükümlülüğü ile karşı karşıya kalmaktadır 

(aracı-vekil ilişkisi). 

Kar Amaçlı Olmayan Kurumların Rolü: Ekonomik teoriye göre 

işletmelerin temel amacı kar maksimizasyonudur ve firmalar üretim 

kararlarını buna göre belirleyerek sattıkları ürünün fiyatını da 

belirlerler.  

Kar amacı gütmeyen kurumların fiyatlandırmasında fiyat düzeyine 

ilişkin temel ölçüt fiyatın işletme masraflarını karşılamaya yeterli 

olmasıdır. Hizmet pazarlamasında fiyat belirlenirken maliyet ya da 

talep düzeyi ve sürekliliği önemli iken kar amacı gütmeyen 

kuruluşlarda ürüne veya hizmetin kendisine bağlı fiyatlandırma öne 
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çıkmaktadır. Bu işletmelerde rakip işletme ve maliyet endişelerinin 

olmaması, üretilen hizmetin niteliğine göre daha özgün bir şekilde 

belirlenen fiyatlandırma yöntemlerinin gelişmesini sağlamıştır. 

Genelde fiyat kavramı kar amacı gütmeyen organizasyonlar için bağış, 

üyelik aidatı, giriş ücreti, harç anlamına gelmektedir (Cengiz, 2006: 

400-401). Sağlık hizmeti sunucusu taraflar çok büyük kar güdüsü ile 

faaliyetten çok, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına 

odaklanmışlardır. Kar güdüsünün yokluğu, maliyetlerin büyük 

kısmının devletçe ve/veya özel sigorta şirketlerince ödeniyor 

olmasından da kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte son yıllarda büyük 

sermaye gruplarınca dünya çapında sağlık hizmeti sunan ve kar amacı 

güden kuruluşların pazar payı giderek artmaktadır (Altay, 2008: 38). 

Rekabette Sınırlamalar: Aksak bilgi yanında, sağlık hizmetleri 

piyasalarında tam rekabet değil, “eksik rekabet” geçerlidir. Çünkü tıp 

mesleğinin ve daha genel olarak tıp alanının kendinden kaynaklanan 

sınırlılıkları söz konusudur. Piyasadaki gibi büyük reklam 

kampanyaları, fiyata dayalı rekabet, müşteri çalma faaliyetleri bu 

alanda çok mümkün değildir (Altay, 2008: 38). 

İhtiyacın Etkisi: Sağlık sektöründe ihtiyaç kavramı diğer sektörlerdeki 

ihtiyaç kavramından farklıdır. Sağlık hizmeti zorunlu olarak 

karşılanması gereken bir ihtiyaç olarak görülebilir ancak birey, sağlık 

hizmetlerine, sağlık durumunda bir bozulma olduğunda 

başvurabileceği gibi yaşamsal olarak zorunlu olmadığı halde sağlığını 

korumak amacıyla sağlık hizmetlerinden yararlanmak için de 

başvurabilir. Dolayısıyla, sağlık hizmetlerine olan talep zorunlu bir 
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ihtiyaçtan kaynaklanabileceği gibi zorunlu olmayan ihtiyaçlardan da 

kaynaklanabilir (Bilgili & Ecevit, 2008:206). Örneği trafik kazası 

geçirmiş ve acile kaldırılmış bir insan için de veya burnunun şeklinden 

hoşlanmayan ve estetik ameliyat olmak isteyen bir kişi için de sağlık 

hizmeti bir ihtiyaç olarak ortaya çıkacaktır. Bu durumda her iki 

durumda da sağlık hizmeti ihtiyacı karşılanmalı mıdır? (Çelik, 2013: 

57) Weisbrod (1981) ihtiyaçların kapsamına bağlı olarak sağlık hizmeti 

talebini bireylerin iradeleri dışında gerçekleşen olaylara bağlı olan talep 

ve bireylerin iradelerine bağlı olarak gerçekleşen talep olmak üzere 

ikiye ayırmaktadır. 

Hükümet Katkısı ve Kamunun Etkisi: Sağlık sektöründe “piyasa 

başarısızlıklarının varlığı” devletin sağlık sektöründe üretici olarak yer 

almasına neden olmuştur. Devletin sağlık piyasalarıyla ilgili geleneksel 

görevleri şu şekilde sıralanabilir (Aktan & Işık, 2007); 

➢ Tam kamusal (temel sağlık ve koruyucu sağlık hizmetleri gibi) ve 

yarı kamusal (tedavi edici ve rehabilitasyon hizmetleri gibi) 

malları üretmek, 

➢ Sağlık hizmetlerinden yararlanamayan bireylerin taleplerini 

karşılamak amacıyla üretim ve düzenleme yapmak (gönüllü 

aşılama ve sosyal hizmetler, temiz su sağlanması, temiz çevre 

koşulları sağlanması, sağlık mal ve hizmetlerinin fiyatlama 

sürecine taban ve tavanların belirlenmesi yoluyla müdahale 

edilmesi) 

➢ Sağlık hizmetlerinin üretilmesi için sağlanan kaynakları verimli 

kullanmak, 
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➢ Sağlık göstergelerini (ortalama yaşam beklentisi-süresi, doğumda 

ölüm oranı vb. gibi) gözlemlemek ve bu yolla toplumun 

ekonomik, sosyal ve sağlık göstergelerinin düzeyini belirlemek, 

izlemek, geliştirmek ve korumak. 

➢ Piyasa başarısızlıklarının giderilmesine yönelik denetim işlevini 

yerine getirmek 

➢ Sağlık hizmet tüketicileri ile üreticileri arasında ortaya çıkan 

asimetrik bilginin varlığı durumunda eksik bilgilendirme 

ortamının kaldırılmasına yardımcı olmak 

➢ Sağlık mal ve hizmetlerinin kişi, grup ve bölgeler arasında 

etkinlik ve adalet sınırları içinde sunulmasını sağlamak, örneğin 

bölgeler arası sağlık personeli eşitsizliğinin giderilmesi ve sağlık 

harcamalarının dağılımı bakımından eşitliğin sağlanması 

➢ Sağlık mal ve hizmet piyasaları içinde rol oynayan kişi ve 

gruplarla ilgili araştırmalar yapmak ve bunlarla ilgili faaliyetlerin 

düzenlemesi yoluyla piyasadaki beşeri sermaye miktar ve 

kalitesinin yükseltilmesine çalışmak 

➢ Toplumun sahip olduğu sınırlı kaynakların toplumun öncelikli 

ihtiyacı olduğu alanlara kanalize edilmesini sağlamak 

➢ Sağlık harcamalarının kısmen veya tamamen finansmanını 

sağlamak. 

Sağlık Hizmetlerinin Bir Bölümü Toplumsal Nitelik Taşır: Bu 

kavram sağlık hizmetlerinin yaydığı dışsallıklara vurgu yapmaktadır.  

Bir mal veya hizmetten sadece o mal veya hizmeti kullananlar değil, bu 

mal ve hizmeti kullanmayanlar da etkileniyorsa bu durum dışsallık 
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olarak adlandırılmaktadır. Özellikle koruyucu sağlık hizmetlerinin 

sağladığı faydalar hemen ortaya çıkmamaktadır. Toplumda görülen 

hastalıkların görülme sıklığı ve bu hastalıkların tedavilerine uzun yıllar 

boyunca harcanacak kaynak miktarlarının ortalamalarını almakla belki 

fayda-maliyet analizi mümkün olacaktır (Sayım, 2015a: 6). 

GSYİH’dan Sağlık Harcamalarına Ayrılan Payın Sürekli Artması: 
Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere çoğu ülkede sağlık hizmetlerinin 

GSMH içindeki payı giderek artmaktadır. Sağlık harcamalarındaki bu 

artış genel olarak sağlık hizmeti kullanımının artması, sosyal güvenlik 

kurumlarının yaygınlaşması, halkın beklentilerinin artması ve 

teknolojik gelişmeler vb. gibi nedenlerden kaynaklanabilir (Mutlu & 

Işık, 2002:163-164). 

Sağlık Sektöründe Özel Bazı Ekonomik Problemler: Sağlık sektörü 

enflasyonunun genel enflasyondan yüksek olması, artan maliyetlerin 

sağlık hizmetleri kullanımını kısıtlaması, artan kalitenin aynı zamanda 

sağlık hizmetlerinde maliyet artışına yol açarak düşük gelirli grupların 

yüksek kaliteli ve ileri teknoloji gerektiren tedavilere ulaşma 

olanaklarının zorlaşması sağlık sektörüne özgü problemler arasında yer 

almaktadır (Çelik, 2013: 62). 

1.3.1. Sağlık Ekonomisinin Tarihçesi 

Dünyada sağlık ekonomisi literatürü kapsamında değerlendirilebilecek 

ilk çalışmalar 1931 yılında Amerikan Tıp Birliği tarafından kurulan 

Tıbbi ekonomi bürosu ile başlamıştır. Bu büronun temel amacı tıp 

profesyonellerini ekonomik açıdan ilgilendiren konular üzerinde 
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çalışmak olarak belirlenmiştir. Bu kısıtlı çalışma alanı nedeniyle bugün 

anladığımızdan çok daha dar bir kapsamda ele alınmasına karşın sağlık 

ekonomisi ile ilgili ilk kavramların kullanıldığı dönem bu büronun 

faaliyetleri ile başlamaktadır (Tatar, 2011).  1929-1936 yılları arasında 

Milton Friedman hekimler ve dişçiler gibi meslek grupları arasındaki 

gelir eşitsizliklerini incelemiştir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra sağlık 

hizmetlerine ayrılan kaynak miktarındaki artış ekonomistlerin dikkatini 

çekmiştir. Sağlık ekonomisinin bir bilim dalı olarak bugünkü gelişimi 

son 30-40 yılın ürünüdür denebilir. Sağlık ekonomisinin gelişiminin ilk 

basamağı olarak İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 1950’ lerde ABD tıp 

fakültelerinde okutulmaya başlaması kabul edilmektedir (Tıraş, 

2013:134-135). 1950’lerin sonları ve 1960’lı yılların başlarında sağlıkla 

ilgili çok sayıda çalışma yapılmıştır. Anderson & Feldman (1956),  

Faulkner (1960),  Dickerson (1963),  Lees & Cooper (1963) tıp mesleği 

ve sosyal sigorta konularını ele almışlardır (Rebelo & Rebelo 2011:9).   

Sağlık ekonomisini belirli bir disiplin olarak tanımlayan ilk yazar 1958 

yılında hazırladığı “Sağlık Ekonomisinin Tanımına Doğru (Toward A 

Definition of Health Economics) başlıklı çalışmayla Selma 

Muskhin’dir. Muskhin (1958) tıp alanındaki gelişmeler ve tıbbi tedavi 

maliyetlerindeki artışa dikkat çekerek sağlık yönetimini sağlık 

alanındaki parasal sorunlarla sağlık ekonomisini eşdeğer görmenin bir 

hata olduğunu vurgulayarak sağlık ekonomisi gibi yeni bir kavramın 

literatüre girmesini sağlamıştır. İlave olarak Muskhin (1962) “Bir 

Yatırım Olarak Sağlık” başlıklı çalışmasında insanların sağlık 

hizmetlerine ve eğitim hizmetlerine yatırım yaparak kendilerini 

geliştirdiklerini ve bu yatırımların gelecekte getirilerinin olduğunu 
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vurgulamaktadır (Rebelo, 2007: 4). Muskhin (1962) bu çalışmasıyla 

beşeri sermaye kavramını kullanmasa da örtülü bir şekilde eğitim ve 

sağlığın nitelik artırıcı etkisine değinerek bir anlamda beşeri sermaye 

yatırımı olduğunu vurgulamıştır ayrıca bu çalışma “sağlık ekonomisinin 

en önemli yapıtlarından biri olarak kabul edilen Grossman’ın 1972 

yılında yayınladığı çalışmasına temel teşkil etmiştir” (Tatar, 2011).  

Arrow (1963) sağlık ekonomisi alanına katkı sağlayan önemli 

iktisatçılardan biridir. Arrow (1963) sağlık hizmetlerinin 

etkinsizliğinde belirsizliğin rolünü inceleyen önemli bir çalışma 

yapmıştır (Cardoso, 2008: 190). Arrow (1963) bu çalışmayla sağlık 

hizmeti piyasalarının tam rekabet piyasalarından farklı olduğunu 

vurgulamaya çalışmıştır. Arrow (1963) bir bakıma sağlık hizmeti 

piyasalarında asimetrik bilgi kavramına vurgu yaparak, sağlık hizmeti 

piyasalarının tam bilgiye dayanan tam rekabet piyasalarından farklı 

çalıştığını ifade etmiştir.  

Bu makaleden sonra 1980’li yıllara kadar ekonominin kavram ve 

tekniklerinin sağlık sektörüne uyarlanması konusu yoğun bir şekilde 

tartışılarak çok sayıda yayına konu olmuş ve sağlık ekonomisinin teorik 

çerçevesi şekillenmiştir. 1980’li yıllardan sonra ise özellikle sağlığın 

ölçülmesi alanında sağlanan gelişmelerle ve QALY (yaşam kalitesine 

göre düzeltilmiş yaşam yılı–quality adjusted life years) ve DALY 

(maluliyete göre düzeltilmiş yaşam yılı–disability adjusted life years) 

gibi karmaşık ve tartışmalı kavramların da gündeme gelmesi ile birlikte 

sağlık ekonomisinin hemen her alanı ile ilgili araştırmalarda ve 

yayınlarda büyük bir patlama yaşanmıştır (Tatar, 2012). 
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1.4. Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri  

Sağlık sektörünün ekonomik sistemi arz-talep, optimal fiyat ve 

finansmandan oluşmakta olup sağlığın ekonomik özelliklerini 

aşağıdaki başlıklar altında toplayabiliriz (Tutar & Kılınç, 2007: 34) 

➢ Sağlık hizmetlerinin talep esnekliği katıdır. 

➢ Sağlık hizmetlerinin bir bölümü toplumsal özellik taşır. 

➢ Sağlık hizmetlerine olan talep tesadüfidir. 

➢ Sağlık hizmetlerinde kişinin talebini hekim belirler. 

➢ Hasta almış olduğu sağlık hizmetlerinin kalitesini ve karakterini 

ölçme yeteneğine sahip değildir. 

➢ Sağlık hizmetleri çoğunlukla kar amaçlı olmayıp sosyal 

amaçlıdır. 

Maynard (1991) sağlık hizmetlerinin tüketim ve yatırımla ilintili 

olması, gelirle ilişkilendirildiğinde sağlık bakımı hizmetlerinin yüksek 

olması, kötü sağlığın gelir edinme kapasitesini olumsuz etkilemesi, 

hastaların tüketim ve üretim sürecine eş anlı olarak katılması ve süreçte 

yaşam ve ölüm kavramlarının yer alması nedeniyle sağlıkla ilgili mal 

ve hizmetlerin diğer mal ve hizmetlerden farklı olduğunu 

vurgulamaktadır. 
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Şekil 2:Sağlık Hizmetleri Piyasalarının Özellikleri 

Kaynak: Sayım, 2015: 6 

Şekil 2’ de sağlık hizmetlerinin özellikleri sıralanmaktadır. Bu 

özellikler sırasıyla; 

➢ Dışsallıklar yayması, 

➢ Kamusal niteliği taşıması 

➢ Erdemli mal niteliği taşıması 

➢ Ölçek ekonomisi gerektirebilmesi 

➢ Üretim şeklini ve miktarını belirleyen otoritelerin varlığı, 

➢ Bilgi asimetrisi, 

➢ Belirsizlik altında seçim 

➢ Hastalık riskinin ve tüketimin önceden belirlenememesi 

➢ Tüketim seviyesinde toplumsal alt ve üst sınırların bulunması 
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Sağlık hizmeti piyasaları yukarıda sayılan özellikler nedeniyle tam 

rekabet piyasası şartlarında çalışmamaktadır (Cullis & West, 1979; 

Mills & Gilson, 1988). Bu durum iktisadi literatürde piyasa 

başarısızlıkları olarak adlandırılmaktadır.  

1.5. Sağlık Hizmetleri Talebi  

Kişinin belirli bir sağlık sorunu ile karşılaştığında sağlık kurumlarından 

faydalanabilme imkânı sağlık talebi olarak adlandırılmaktadır. Sağlık 

hizmeti talebi sadece tedavi edilme güdüsüne bağlı değildir. Bilgi ve 

destek alma güdülerine bağlı olarak da sağlık hizmeti talebinde 

bulunulabilir (Mills & Gilson, 1988: 44).  Grossman (1972) sağlık 

talebini tüketim malı olarak sağlık talebi ve yatırım malı olarak sağlık 

talebi olmak üzere ikiye ayırmakta ve sağlık talebi kavramıyla sağlık 

hizmetleri talebinin birbirinden farklı olduğunu vurgulamaktadır. 

Grossman (1972)’ye göre sağlık ev halkı tarafından hem üretilmekte 

hem de talep edilmektedir.  Bireylerin sağlıklı olma talebinin sağlık 

hizmeti talebine dönüşüp dönüşmemesi yine bireyin tercihlerine 

bağlıdır. 

Diğer mal piyasalarında olduğu gibi sağlık hizmeti piyasalarında da 

tüketicilerin amacı faydasını makimize etmektir (Wagstaff, 1986). 

Tüketicinin amaç fonksiyonu tüketicinin fayda fonksiyonuyken, kısıt 

denklemi yine tüketicinin geliridir. Tüketici dengesinin belirlendiği 

nokta kayıtsızlık eğrisinin bütçe doğrusuna teğet olduğu noktadır. 
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Şekil 3: Farklı Sağlık Statülerinde Optimal Tüketim 

Kaynak: WHO 

  

Şekil 3 sağlıkla ilgili mal ve hizmet tüketimi ile sağlık dışı mal ve 

hizmet tüketimi tercihleriyle karşı karşıya olan bir tüketicinin optimal 

mal bileşim tercihini yansıtmaktadır. Sağlıkla ilgili mal ve hizmet 

tüketimi ile diğer tüketim malları arasında seçim yapmak zorunda olan 

birey belirli bir bütçe kısıtıyla karşı karşıyadır. Tüketici dengesinin 

sağlandığı nokta kayıtsızlık eğrisinin bütçe doğrusuna teğet olduğu 

noktadır. Tüketici aynı kayıtsızlık eğrileri üzerinde aynı fayda 

düzeylerini sağlarken, farklı denge noktalarında farklı fayda düzeyleri 

elde etmekte, dolayısıyla her bir denge noktası farklı bir sağlık 

statüsünü ifade etmektedir. Bununla birlikte sağlıkla ilgili mal ve 

hizmet tüketimini artırmak isteyen tüketici, tüketim olanağı bulunan 

diğer malların tüketimini azaltma tercihiyle karşı karşıyadır. Yani daha 
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fazla sağlıkla ilgili mal ve hizmet tüketiminin fırsat maliyeti vazgeçilen 

diğer tüketim olanaklarıdır.   

Bireyin sağlıkla ilgili mal ve hizmet tüketim talebi denklemi 

(Marshallgil) Langrange denklemi oluşturularak bulunabilir. Şekilde h 

sağlıkla ilgili mal ve hizmet tüketimini, c sağlık dışı mal ve hizmet 

tüketimini ifade etmektedir.  Dolayısıyla fayda bu iki mal ve hizmet 

grubunun fonksiyonu olmaktadır. 𝑈 = 𝑐𝛼ℎ𝛽   Amaç Fonksiyonu                                                        (1.1)    

 𝐼 = 𝑃𝑐𝑐 + 𝑃ℎ KısıtFonksiyonu                                                         (1.2)                                                           

£ = 𝑐𝛼ℎ𝛽 +⋌ (𝐼 − 𝑃𝑐𝑐 + 𝑃ℎℎ)                                                            (1.3)                                                         

£𝑐 = 𝛼𝑐𝛼−1ℎ𝛽 −⋌ 𝑃𝑐 = 0                                                                 (1.4)                             

£ℎ = 𝛽𝑐𝛼ℎ𝛽−1 −⋌ 𝑃ℎ = 0                                                                (1.5)                             

£⋌ = 𝐼 − 𝑃𝑐𝑐 + 𝑃ℎℎ = 0                                                                  (1.6)                              

Denge noktasında 𝛼𝑐𝛼−1ℎ𝛽𝛽𝑐𝛼ℎ𝛽−1 = 𝑃𝑐𝑃ℎ eşitliği sağlanmaktadır. Gerekli 

sadeleştirmeler yapıldığında ve 6 nollu denklemde yerine 

konulduğunda c malı Marshallgil talep fonksiyonu; 𝑐∗ = 𝛼𝛼+𝛽 𝐼𝑐                                                                                        (1.7)                                

şeklinde elde edilir. h malı Marshallgil talep fonksiyonu ℎ∗ = 𝛽𝛼+𝛽 𝐼𝑃ℎ                                                                                          (1.8) 

şeklinde elde edilir. h denklemi incelendiğinde bireyin sağlıklı mal ve 

hizmet tüketiminin malın kendi fiyatı, diğer malların fiyatları, gelir gibi 

faktörlerle açıklandığı görülmektedir. 
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Sağlık hizmetleri talebini etkileyen faktörler çeşitli başlıklar altında 

ifade edilmektedir.  En çok kullanılan faktörler (Mutlu & Işık, 2002; 

Çelik, 2013; Kavuncubaşı, 2000; Sayım, 2015b; Andargie, 2008) 

➢ Malın fiyatı, 

➢ Tüketicinin geliri, 

➢ Rakip malların fiyatları, 

➢ Tamamlayıcı malların fiyatları, 

➢ Tüketicilerin zevk ve tercihleri, 

➢ Eğitim düzeyi, 

➢ Sosyal sigorta veya benzeri kapsayıcı sağlık örgütlenmelerinin 

bulunması, 

➢ Geleceğe dair beklentiler 

Ayrıca sağlık hizmetlerinin sunucusu (doktor vb) tüketicinin (hastanın) 

talebini etkilemektedir. Doktor bilgi ve deneyimlerine dayanarak diğer 

sağlık hizmetlerine talebi artırabilmektedir (Odabaşı & Timur, 2002: 

27). 

Her ne kadar fiyat düzeyi sağlık hizmetleri talebini belirleyen faktörler 

arasında yer alsa da diğer mal ve hizmetlerin talebine göre fiyat 

düzeyinden daha az etkilenmektedir (Kurtulmuş, 1998: 57) 

 Sargutan (2006) sağlık talebini etkileyen faktörleri; kişilerin ve 

toplumun demografik, antropolojik ve sosyal nitelikleri, kişilerin ve 

toplumun imkanları, ve algılanan, açıklanan, kıyaslanan ve normatif 

ihtiyaçlar olmak üzere üç grupta toplamaktadır.  Yani sağlık talebini 
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belirleyen faktörler sadece sosyo ekonomik faktörlerden değil, 

sosyolojik ve psikolojik faktörlerden de etkilenmektedir. 

Sağlık hizmeti ile ilgili olarak vurgulanması gereken diğer önemli bir 

nokta sağlık hizmetleri talebinin rastlantısal olmasıdır. Sağlık 

hizmetleri talebinin ne zaman, ne kadar ve kimler tarafından isteneceği 

kesin olarak bilinemez. Bununla birlikte sağlık hizmetleri tüketiminden 

elde edilecek fayda düzeyinin tam olarak ölçülmesi de mümkün değildir 

1.6. Sağlık Hizmetleri Arzı 

Sağlık hizmetleri arzı, sağlık kurumlarının belli bir zamanda belli bir 

fiyattan sağlık hizmetinden satmaya razı oldukları miktardır. Sağlık 

hizmeti ise sağlık ocağı, hastane, laboratuar, vb. sermaye unsurları ile 

hekim, hemşire, hastabakıcı, laborant, vb. emek unsurlarından oluşan 

ekonomik bir maldır (Orhaner, 2006:4). Sağlık ekonomisi kapsamında 

mal veya hizmetler üretilirken birey veya toplum sağlığının korunması 

ve geliştirilmesi göz önünde bulundurulur. Sağlık mal veya 

hizmetlerinin arz edilmesi, ekonomide üretimi yapılan diğer mal veya 

hizmetlerin arzından bazı özellikleri nedeniyle farklı olarak ele 

alınmalıdır. Bu piyasada üretimi yapılan mal ve hizmetlerin arzının 

sınırlı olması, ulusal ve uluslar arası alanda monopollerin varlığı, fiyat 

ve patent konularında yasal sınırlamalar gibi özellikler bu farklardan 

bazılarıdır (Tıraş, 2013: 137).  



 

 31 

 
Şekil 4: Sağlık Hizmetleri Arzını Belirleyen Faktörler 

Kaynak: Sayım, 2015b: 92 

Şekil 4 sağlık hizmetleri arzını belirleyen faktörleri göstermektedir. 

Bunlar sırasıyla; 

➢ Üretilecek mal ya da hizmetin fiyatı, 

➢ Üretim faktörlerinin fiyatları ve bulunabilirliği, 

➢ Teknolojik gelişmeler, 

➢ Devlet teşvikleri ve vergi politikaları, 

➢ Geleceğe yönelik beklentiler, 

➢ Piyasanın özellikleri, 

➢ Devlet kısıtlamaları ve politika değişiklikleri, 

➢ Ulusal ve uluslar arası sağlık kurulları, 

➢ Malın fiyatının talep üzerindeki etkisi. 

Sağlık hizmetlerinde, hizmetin stoklanması imkânı yoktur. Hizmet 

üretildiği zaman tüketilmektedir. Farklı bir deyişle talep olduğunda 
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üretim olmaktadır. Fazla talep olduğunda ise yapılacak tek şey mevcut 

sağlık hizmeti üretim faktörlerini maksimum seviyede kullanmaktır. 

Sağlık hizmetlerinde nitelikli eleman ve ileri teknoloji kullanımı 

gerektirmesi teknolojinin ve fiziki yapının sürekli yenilenmesini 

gerektirmektedir. Bu durum sağlık hizmeti üretiminde sabit 

maliyetlerin yüksek olmasına yol açmaktadır.  Sağlık hizmetlerinde 

stok olmaması, sabit maliyetin yüksek olması, üretim ve tüketimin aynı 

zamanda olması, ikame edilememesi, talebin ertelenememesi ve acil 

olabilmesi arz esnekliğinin 1 den küçük olmasına, yani katı esneklik 

durumuna neden olmaktadır (Kısakürek, 2010). 

1.7. Sağlık Hizmetlerinin Sınıflandırılması 

Sağlık hizmetleri kavramı, hastalıkların teşhis, tedavi ve 

rehabilitasyonu yanında, hastalıkların önlenmesi, toplum ve bireyin 

sağlık düzeyinin geliştirilmesi ile ilgili faaliyetlerin bütünü anlamına 

gelmektedir. Sağlık hizmetleri koruyucu sağlık hizmetleri, tedavi 

hizmetleri, rehabilitasyon hizmetleri ve sağlığın geliştirilmesi 

hizmetleri olmak üzere dört alt gruba ayrılmaktadır (Kısa, 2012: 26)  

1.7.1. Koruyucu Sağlık Hizmetleri 

Gelecekteki muhtemel hastalık ve sakatlığın riskini, ciddiyetini ve 

süresini en aza indirecek veya engelleyecek, hastanın farkında olmadığı 

hastalık belirtileri ortaya çıkmadan önce hastalığı teşhis edip tedavinin 

hastalığın erken döneminde yapılmasını sağlayan hastalık öncesi sağlık 

hizmetlerini kapsamaktadır (Ataman, 2006:1). Koruyucu sağlık 

hizmetleri kendi içinde çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ve 

kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri olmak üzere ikiye 
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ayrılmaktadır.  Çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri çevrede 

bulunan ve insan sağlığını olumsuz etkileyen biyolojik, fiziksel, 

kimyasal ve sosyal etkenleri yok ederek veya bu etkenlerin kişileri 

etkilemesini önleyerek çevreyi olumlu hale getirme çabalarının tümünü 

kapsamaktadır.  Yeteri kadar temiz su sağlanması, katı ve sıvı atıkların 

zararsız hale getirilmesi, konut sağlığı, endüstri sağlığı, 

vektörlerle(haşerelerle) savaş, hava kirliliği ile savaş, radyasyon ve 

gürültü ile savaş çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri arasında 

yer almaktadır (Akdur, 1999: 5). 

Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri hekim, ebe, hemşire gibi 

sağlık meslekleri mensuplarının yürüttüğü hizmetlerdir. Bağışıklama, 

beslenmeyi düzenleme, hastalıkların erken tanı ve tedavisi, aşırı 

doğurganlığın kontrolü, ilaçla koruma, kişisel hijyen, sağlık eğitimi 

kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri arasında yer alan hizmetlerdir 

(Fişek, 1983:5). 

Koruyucu sağlık hizmetleri koruyucu hekimlik sistemine dayanmakta 

olup,  Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre koruyucu hekimlik; 

bedensel ve ruhsal hastalıkların oluşumunu ve gelişimini, toplumun 

organize edilmiş çabalarıyla önlemenin yanı sıra, bireylerin ve bunların 

ailelerinin sağlığından sorumlu olan iyi bir hekim tarafından 

bağışıklama, sağlık eğitimi ve benzeri çabalarla herkes tarafından, bir 

bütün olarak toplum sağlığını daha iyiye götürmek için tüm olanaklar 

kullanarak yapılan hekimliktir" (Altay, 2008: 34). 
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1.7.2. Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri 

Tedavi hizmetleri sağlık durumu bozulan kişilerin, eski sağlık 

düzeylerine ulaşmalarını sağlamak üzere verilen sağlık hizmetleridir. 

Tedavi edici sağlık hizmetleri, temel olarak hekim sorumluluğunda, 

diğer sağlık profesyonellerinin katkılarıyla gerçekleştirilir 

(Kavuncubaşı, 2000: 39). Koruyucu sağlık hizmetlerinin bir üst 

kademesini oluşturan ve alt kademedeki koruyucu sağlık hizmetlerine 

göre daha fazla özel fayda içeren bir hizmet türüdür. Hastalıkların 

tedavisi sonucu ortaya çıkan verimlilik artışı gibi nedenlerden dolayı 

sosyal fayda da içermektedir. Hastalık veya hastalık belirtileri ortaya 

çıktıktan sonra, hastalığın tanı-teşhis-tedavi edilmesi sürecini kapsayan 

hizmetlerdir. Tedavi edici sağlık hizmetleri bireyin ortalama ömrünü 

uzattığı gibi verimliliğini artırarak milli gelir artışına katkıda bulunur 

(Aktan & Işık, 2007).  Tedavi edici sağlık hizmetleri birinci basamak 

sağlık hizmetleri, ikinci basamak sağlık hizmetleri ve üçüncü basamak 

sağlık hizmetleri olmak üzere üç basamakta incelenir. 

 

Şekil 5: Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerinin Sınıflandırılması 
Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı, 2015: 6 

1. 

basamak 

sağlık 
hizmetleri

• Hastaların tedavilerinin evde ve ayakta yapıldığı sağlık kuruluşlarıdır.
• Örnek: Aile hekimlikleri, toplum sağlık merkezi, verem savaş dispanserleri

2. 

basamak  

sağlık 
hizmetleri

• Hastaneden verilen yataklı teşhis ve tedavi hizmetlerini kapsamaktadır.
• Örnek: devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, Üniversite

hastaneleri, özel hastaneler

3. basamak 

sağlık hizmetleri

• Bir konu üzerinde uzmanlaşmış sağlık kuruluşlarını kapsamaktadır.
• Örnek: Onkoloji hastaneleri, ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesi
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1.7.2.1. Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri 

Hastaların tedavilerinin evde veya ayaktan yapıldığı hizmetleri ifade 

eder. Sağlık ocakları, aile hekimliği merkezleri, özel muayenehaneler, 

hemşirelik bakımı merkezleri, ayakta cerrahi bakım merkezleri bu 

basamağa örnek gösterilebilir (Ateş, 2012: 12). Birinci basamak sağlık 

hizmetleri uygulamalı, bilimselliği geçerli, sosyal yönden kabul 

edilebilir, toplumun birey ve ailelerinin kendi tam katkılarıyla her yerde 

kolay erişebildikleri, gelişimlerinin her aşamasında özgür iradelerini 

kullanarak toplum ve ülkeye uygun olan maliyetlerde sunulabilen temel 

sağlık hizmetleridir (Herdman, 2008:1). Temel sağlık hizmeti 

yaklaşımı çerçevesinde tanımlanan birinci basamak sağlık hizmeti 

topluma cinsiyet, hastalık ya da organ sistemi farkı gözetmeksizin, 

sağlık eğitimi, danışmanlık, hastalıklardan korunma, tanı, tedavi ve 

rehabilitasyon hizmetlerini içeren kapsayıcı bir hizmet vermelidir. 

Birinci basamak sağlık hizmeti ilk başvuru yeri olma özelliğini taşırken, 

gerekli olduğu durumlarda sevk ve konsültasyon sürecinde 

koordinasyonu sağlayan sürekli bir sağlık hizmeti de sunmalıdır 

(Starfield, 1992). Kapsayıcılık, ilk başvuru, süreklilik ve eşgüdüm 

birinci basamak sağlık hizmetlerinin taşıması gereken özelliklerdir 

(Öcek, 2004). Birinci basamak tedavi hizmetleri aile hekimliği 

sistemine dayanmaktadır. Birinci basamakta tanı ve tedavi 

sağlanamazsa hasta ikinci basamağa sevk edilmektedir. 

1.7.2.2. İkinci Basamak Sağlık Hizmetleri 

Yoğun tıbbi ilgi ve teknoloji gerektirmeyen hastalıkların teşhisi ve 

yatırılarak tedavisi için düzenlenen hizmetlerdir. Ülkemizde genel 
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hastaneler ve yataklı sağlık merkezleri bu tür hizmetleri vermektedir 

(Tengilimoğlu, Işık & Akbolat, 2012: 83). 

1.7.2.3. Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetleri 

İleri tetkik ve özel tedavi gerektiren hastalıklar için düzenlenen sağlık 

hizmetleridir. Özel bir yaş grubuna, cinsiyete ya da belli bir hastalığa 

yakalanan kişilere, o konuda en geniş imkanlara sahip yataklı tedavi 

kuruluşlarında verilen tedavi hizmetidir. Bu hizmetler, genellikle özel 

dal ya da eğitim hastanelerinde verilir (Ankara Sağlık Müdürlüğü, 

2011:2). 

1.7.3. Rehabilitasyon Hizmetleri 

Bedensel ve ruhsal yönden sakat kalmış olanların başkalarına bağımlı 

olmaksızın yaşayabilmelerini sağlamak için yapılan bütün çalışmaları 

kapsamaktadır (Ateş, 2012:12). Rehabilitasyon bireyin yeniden en 

yüksek düzeyde fonksiyon görebilmesini sağlama sürecidir. Çünkü 

herhangi bir hastalık bireyin fonksiyon görme düzeyinde değişiklikler 

oluşturur. Rehabilitasyon hizmetlerinin amacı bireyin toplumda 

yeniden yaşaması, çalışması ve öğrenmesi için gerekli olan fiziksel, 

entellektüel ve duygusal becerilerini kazanmasını sağlamaktır (Gürhan 

& Üstün, 1994: 46).  Rehabilitasyon hizmetleri tıbbi rehabilitasyon ve 

sosyal rehabilitasyon olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Tıbbi Rehabilitasyon: Bedensel sakatlıkların olabildiğince 

düzeltilmesi ve bireyin kendine yetecek duruma gelebilmesi için 

sunulan sağlık hizmetidir. 
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Sosyal Rehabilitasyon: Sakatlanmalar ve/veya iş kazaları sebebiyle 

eski işlerini yapamayan bireylere ve/veya belirli bir işte 

çalışamayanlara iş öğretme, iş bulma ve işe uyum sağlama gibi 

hizmetleri içeren sağlık hizmetidir (Milli Eğitim Bakanlığı, 2015:6-7). 

1.7.4. Sağlığın Geliştirilmesi Hizmetleri 

Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi; kişilerin kendi sağlıkları üzerindeki 

kontrollerini artırma ve sağlıklarını geliştirmeyi sağlayan bir süreçtir.  

Bu süreç, kişilere kendi sağlıklarını geliştirme konusunda bilgi ve 

beceri kazandıracak bir süreçtir. Ancak bu süreç, sadece bireylerin 

beceri ve yeteneklerini artırmaya yönelik eylemlerden ibaret değildir. 

Ayrıca birey ve toplum sağlığı üzerindeki sosyal, çevresel ve ekonomik 

şartların etkilerini olumlu yöne sevk ederek onları değiştirmeye yönelik 

eylemleri de içerir. Bu nedenle sağlığın teşviki kapsamlı bir sosyal ve 

politik süreçtir (Altındiş, 2014:8). 

1.8. Sağlık Sistemleri 

Sağlık sistemi kavramını en genel şekliyle sağlığı iyileştirmeye yönelik 

bütün faaliyetler şeklinde tanımlamaktadır. Yapılan tanımlamalarda 

kurumsal ya da sektörel bazda herhangi bir kısıtlamaya 

gidilmemektedir (WHO, 2000; Field, 1989; Roemer, 1991; Lassey, 

Lassey & Jink, 1997) . Hizmet sunulan nüfusun sağlığını yükseltmek, 

insanların beklentilerine yanıt vermek, hastalık ya da sağlığın 

maliyetlerine karşı finansal koruma sağlamak sağlık sistemlerinin temel 

amaçlarıdır (Uğurluoğlu & Çelik, 2005:7). 
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Şekil 6: Sağlık Sisteminin Fonksiyonları 

Kaynak: Murray & Frenk, 2000:724. 

Şekil 6 sağlık sistemlerinin fonksiyonlarını açıklamaktadır. Sağlık 

sistemleri yönetim ve düzenleme, finansman, hizmet sağlama ve 

kaynak üretimi ile örgütlenme olmak üzere dört farklı fonksiyona 

sahiptir. Finansman gelir toplama, fonların havuzda toplanması ve satın 

alma biçiminde gerçekleştirilirken, hizmet sağlama fonksiyonu kişisel 

sağlık hizmeti sağlama ve kollektif sağlık hizmeti sağlama biçiminde 

gerçekleştirilmektedir. 

Roemer (1982) iyi bir sağlık sisteminin sahip olması gereken özellikleri 

şu şekilde sıralamaktadır; 

➢ Demografik, ekonomik ve diğer bireysel özellikler dikkate 

alınarak tüm toplumu kapsayacak şekilde düzenlenmiş olmalıdır. 

➢ Sunulan sağlık hizmetleri kapsayıcı olmalı ve teknolojik destek 

tam anlamıyla sağlanmalıdır. 

➢  Koruyucu hizmetlere öncelik verilmelidir. 

➢ Yeterli sayıda sağlık personeli bulunmalıdır. 
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➢ Tıp eğitimi veren kurumlar ile sağlık hizmeti veren diğer 

kurumlar arasında koordine sağlanmalıdır. 

➢  Sağlık personelleri performansa göre ücretlendirilmelidir. 

➢ Yeterli finansal destek sağlanmalıdır. 

Bu şartları yerine getiren bir sağlık sistemi kurulduğunda sağlık sistemi 

kendisinden beklenen bütün değerleri yerine getirmiş olacaktır. 

1.8.1. Sağlık Sistemlerinin Sınıflandırılması 

Toplumsal kültürel ve ekonomik değerler ülkelerin sağlık sistemlerinin 

örgütlenme ve çalışma yapısını etkilemektedir.  Şekil 7’de sağlık 

sistemi türlerini belirleyen faktörler yer almaktadır.  
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Şekil 7: Sağlık Sistemi Türlerini Belirleyen Faktörler 
Kaynak: Sargutan, 2006: 95. 

 

Sağlık sistemi türlerini belirleyen faktörleri ekonomik belirleyiciler, 

politik belirleyiciler ve kültürel belirleyiciler olmak üzere üç grupta 

toplanabilir. Kişi başına düşen GSMH, sağlık sektörüne ayrılan pay, 

milli gelirin ülke fertlerine dağılım biçimi ekonomik belirleyiciler 

arasında yer alırken, ihtilaller, endüstri devrimi, sömürgecilik, 

sanayileşme, uluslar arası ilişkiler, sosyal hareketler, toplum 

çatışmaları, savaş, ideolojik gelişmeler, işçi hareketleri, büyük 

ekonomik olay ve krizler vb. faktörler politik belirleyiciler arasında yer 

Ekonomik 
belirleyiciler

•Kişi başına düşen GSMH, toplam milli kaynaklardan
sağlık sektörüne ayrılan pay, milli gelirin ülke
fertlerine dağlım biçimi gibi faktörlerden
oluşmaktadır.

Politik 
belirleyiciler

•Ekonomik belirleyiciler kadar hatta daha büyük bir
belirleyicidir. Çünkü kaynakları ve ekonomik
belirleyicileri, politik belirleyiciler kullanırlar. ABD,
Fransız Rus ihtilalleri, endüstri devrimi, sömürgecilik,
sanayileşme, uluslar arası ilişkiler, sosyal hareketler,
toplum çatışmaları, savaş, ideolojik gelişmeler, işçi
hareketleri, büyük ekonomik olay ve krizler vb.
politik yapı üzerinde kalıcı ve belirleyici etkiler yapan
politik belirleyicilerdir.

Kültürel 
belirleyiciler

•Kültürel kavramı toplumun sayısız sosyal kurumlarını
ve geleneklerini içerecek biçimde kullanılmaktadır.
Teknolojik gelişmeler, dini organizasyonlar, toplum
yapısı, lisan ve kültürel kimlik, aile yapısı en önemli
değişkenlerdir
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almaktadır. Teknolojik gelişmeler, dini organizasyonlar, toplum yapısı, 

lisan ve kültürel kimlik, aile yapısı gibi öğeler de kültürel belirleyiciler 

arasında yer almaktadır. 

1.8.1.1. Sağlık Sistemlerinin Uygulanan Ekonomik Sisteme 

Göre Sınıflandırılması 

Sağlık sistemleri ile ilgili ilk kapsamlı araştırma 1931 yılında Arthur 

Newsholme tarafından yapılmıştır (Müsiad, 2012:15).  Bu çalışmayı 

Evang (1960), Fulcher (1974), Simanis (1975) tarafından yapılan 

çalışmalar takip etmektedir. Evang (1960) sağlık sistemlerini Batı 

Avrupa tipi sağlık sistemleri, Amerika tipi sağlık sistemleri, Sovyet 

Rusya tipi sağlık sistemleri ve gelişmemiş ülke tipi sağlık sistemleri 

şeklinde dört grup altında toplarken, Fulcher (1974) sağlık sistemlerini 

Ulusal sağlık hizmetleri, ulusal sağlık sigortası ve pazar ekonomisi 

olmak üzere üç gruba ayırmıştır. Ancak bu sınıflandırmalar günümüz 

için yetersiz kalmaktadır (Müsiad, 2012; Kılıç & Aksakoğlu, 1994). Bu 

nedenle günümüz sağlık sistemlerinin sınıflandırılmasına yönelik ilk 

kuramsal çalışmanın Milton Terris (1980) tarafından yapıldığı kabul 

edilmektedir.  Terris (1980) sağlık sistemlerini kamuya dayalı 

sistemler, sigortaya dayalı sistemler ve ulusal sağlık sistemi olmak 

üzere üçe ayırmış ve bu sistemlerin ekonomik sistemlere bağlı olarak 

oluştuğunu vurgulamıştır. 1980’li yıllarda hakim olan üç ekonomik 

sistem bulunmaktadır: prekapitalist, kapitalist ve sosyalist. 
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Şekil 8: Sağlık Sistemlerinin Sınıflandırılması: Terris (1980) 
Kaynak: Terris (1980) tarafından yapılan sınıflandırmalar ve tanımlanan özellikler 

yazar tarafından tablolaştırılmıştır. 

Şekil 8’de Terris (1980) tarafından yapılan sınıflandırmaya göre her bir 

sağlık sisteminin özellikleri verilmektedir. Ülkelerde benimsenen 

ekonomik sistem ülkenin sağlık sistemini de belirlemektedir. 

Prekapitalist ülkeler az gelişmiş ülkelerdir ve bu ülkelerde kamuya 

dayalı sağlık sistemi hakimdir. Sağlık sistemi sadece beyaz yakalıları 

kapsamaktadır ve yetersizdir. Hekim maaşları düşüktür ve sağlık 

kurumları kalabalıktır. Personel sayısı yetersizdir. Koruyucu sağlık 

hizmetleri yetersizdir. Kamuya dayalı sağlık sistemini kullanan ülke 

sayısı 108’dir ve dünya nüfusunun %  49’unu oluşturmaktadır. 

Kapitalist sistemi uygulayan gelişmiş ülkelerde sigortaya dayalı sağlık 

sistemi hakimdir. Sağlık sistemi ülke çoğunluğunu kapsamaktadır.  

Finansman vergi ve ödenekler yoluyla yapılmaktadır. Koruyucu sağlık 

Kamuya 

Dayalı Sistemler

•Az geişmiş ülkelerde 
yaygındır
•Bütçeleme yetersizdir

•Aşırı kalabalıktır ve 
personel yetersizdir.

•Hekimlerin ücreti 
düşüktür.
•Sağlık sistemi herkesi 
kapsamaz

•Koruyucu hizmetler 

yetersizdir.

•Ülke sayısı : 108
•Ülke örnekleri: Kosta 
rika, Meksika, Türkiye 
vs.

Sigortaya Dayalı 
Sistemler

•Gelişmiş ülkelerde 
yaygındır.

•Kamu ve özel sigorta 
şirketlerinden oluşur.

•Sigorta primi ve vergi 

ödeneklerinden 
oluşmaktadır.

•Sağlık sistemi çoğunluğu 
kapsamaktadır.

• Değişen oranlarda 
koruyucu sağlık hizmeti 
verilmektedir.

•Ülke sayısı:23
•Ülke Örnekleri: ABD, 

Avustralya, Yeni 

Zelanda, Japonya, İsrail.

Ulusal Sağlık Sistemi

• Sosyalist ülkelerde 
yaygındır.

•Bütçeden 
karşılanmaktadır.

•Ulusal düzeyde 
koruyucu önlemler 
alınmaktadır.

•Sağlık sistemi herkesi 
kapsamaktadır.

•Ülke sayısı: 24
•Ülke örnekler: SSCB, 

Küba, Çin, Almanya
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hizmetleri yaygındır. Hizmet kapsamı geniştir.  Sigortaya dayalı sağlık 

sistemini kullanan ülke sayısı 23’tür ve dünya nüfusunun % 18’ini 

oluşturmaktadır.  

Ulusal sağlık sistemleri sosyalist ülkelerde yaygındır. Finansman 

bütçeden yapılmaktadır. Ülke genelinde koruyucu sağlık hizmetlerinin 

verildiği sistemlerdir ve ülke çapında yaygındır.  Bu sistemi kullanan 

ülke sayısı 24’tür ve dünya nüfusunun % 33’ünü oluşturmaktadır. 

Sağlık sistemleri ile ilgili olarak yapılan diğer bir sınıflandırma Field 

(1989) tarafından yapılmıştır. Field (1989) sağlık sistemlerini az 

gelişmiş ülkeler, serbest piyasa tipi, sigorta ve sosyal güvenlik, ulusal 

sağlık hizmeti ve sosyalist sistem olarak 5 farklı gruba ayırmakta ve her 

bir ekonomik sisteme bağlı olarak sağlık sistemlerini tanımlamakta, 

daha sonra sağlık sistemlerini hekim konumu, meslek örgütü, olanaklar, 

ödeme biçimi, hükümet rolü bakımından karşılaştırmaktadır. 

Az gelişmiş ülkelerde sağlık hizmeti tüketim malı niteliği taşımaktadır. 

Hekimler tek başına ve kendi muayenehanelerinde çalışmaktadır. 

Meslek örgütleri piyasada etkilidir. Doğrudan ödeme sistemine 

dayanmaktadır. Hükümet katkısı azdır. 

Serbest piyasa tipi sağlık sistemlerinde sağlık hizmeti genellikle 

tüketim malı niteliği taşımaktadır. Hekimler tek başına veya gruplar 

halinde çalışmaktadır. Piyasada meslek grupları çok güçlü bir etkiye 

sahiptir. Özel sektör sağlık hizmetlerinde etkindir. Doğrudan ödemeler 

ağırlıktadır. 
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Sigorta ve sosyal güvenlik sistemlerinde sağlık hizmet sigorta ile 

garanti altına alınmıştır. Hekimler tek başına veya gruplar halinde 

çalışmaktadır. Meslek örgütleri güçlüdür. Sağlık hizmetleri hem özel 

sağlık kurumları hem kamu kaynaklı sağlık kurumları tarafından yerine 

getirilmektedir. Ödemeler çoğunlukla primlere dayanmaktadır dolaylı 

ödeme mekanizması işlemektedir.  Kamu finansmanı etkin rol 

oynamaktadır. Kanada, Fransa, Japonya örnek verilebilir. 

Ulusal sağlık hizmeti sisteminde sağlık hizmetleri devlet tarafından 

garanti altına alınmıştır. Meslek örgütleri çok güçlüdür. Sağlık 

hizmetleri herkesi kapsamakta ve sağlık hizmetleri devlet tarafından 

sağlanmaktadır. İngiltere’de uygulanmaktadır. 

Sosyalist sağlık sisteminde sağlık hizmeti tamamen devletin kontrolü 

altında verilen bir kamu hizmetidir. Hekim de devlet memuru 

konumundadır. Meslek örgütleri piyasa etkin bir rol oynamaz. 

Tamamen dolaylı ödemelere dayanmaktadır. Eski Sovyet Rusyası’nda 

uygulanan sağlık sistemidir. 

Başka bir sınıflandırma Roemer (1993) tarafından yapılmıştır. Roemer 

(1993) dünyada hakim olan paradigmalara bağlı olarak dünya sağlık 

sistemlerinin de değiştiğini vurgulamış, sağlık sistemlerini girişimci-

serbest piyasaya dayalı sağlık sistemleri, refaha dayalı sağlık sistemleri, 

kapsamlı sağlık sistemleri ve sosyalist sağlık sistemleri şekilde 

sınıflandırmıştır. 
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1.8.1.1.1.Serbest Piyasaya Dayalı Sağlık Sistemleri 

Serbest piyasaya dayalı sağlık sistemleri büyük oranda sanayileşmiş 

ülkelerde görülmekle birlikte Filipinler gibi orta gelirli ülkelerde ve 

Kenya gibi düşük gelirli ülkelerde de kullanılmaktadır. Serbest 

piyasaya dayalı sağlık sistemleri büyük ölçüde özel sağlık kurumlarının 

faaliyet gösterdiği ve cepten ödemelerin yaygın olduğu sistemlerdir 

(Roemer, 1993: 336-340).  

1.8.1.1.2. Refaha Dayalı Sağlık Sistemleri 

Kanada, Japonya, Avustralya gibi Batı Avrupa ülkelerinin büyük 

çoğunluğu refaha dayalı sağlık sistemini kullanmaktadır.  Refaha dayalı 

sistemlerde prim gelirlerine dayalı sosyal sigorta egemendir.  Latin 

Amerika ülkelerinin büyük çoğunluğu ve orta gelirli ve gelişmekte olan 

ülkelerde de kullanılmaktadır (Roemer, 1993:340-344) 

1.8.1.1.3. Kapsayıcı Sağlık Sistemleri 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra İngiltere’de uygulanmaya 

başlanmıştır. Ülke vatandaşlarının tamamı sağlık güvencesine sahiptir. 

Sistem eşitlik prensibine dayanmakta ve genel vergilerle finanse 

edilmektedir (Roemer, 1993:344-347) 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında İngiltere’de uygulanmaya başlanan ve 

“Beveridge Modeli” olarak ifade edilen sistemde, finansman ve hizmet 

sunumu devlet eliyle sağlandığından ve harcamaların büyük çoğunluğu 

genel vergilerle karşılandığı için ulusal sağlık hizmetleri sistemi olarak 

ifade edilmektedir (Schmid vd., 2010: 465). 
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1.8.1.1.4. Sosyalist Sağlık Sistemleri 

Tüm sağlık hizmetlerinin devlet tarafından yerine getirildiği 

sistemlerdir. 1920’lerin başında Shemasko tarafından oluşturulan bu 

model, Sovyet Sosyalist sağlık modeli olarak da adlandırılmaktadır 

(Stevens & Van Der Zee, 2008: 280). 

1.9. Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı 

Modern sağlık sistemlerinde sağlık hizmetlerinin finansmanında, 

hizmeti veren ile alan arasında doğrudan bir finansal akışın sağlanması 

yerine ağırlıklı olarak üçüncü taraf ödeyicinin finansman rolünü 

üstlendiği bir model benimsenmiştir. Bunun en önemli nedenlerinden 

biri, bireyin sağlık hizmetine ne zaman ihtiyacı olacağının belirsiz 

olması ve bu ihtiyaç ortaya çıktığında katlanılması gereken maliyetlerin 

belirsizliğidir. Sağlık ve sağlık hizmetlerinin niteliği gereği çoğu zaman 

bu maliyet bireysel olarak katlanılabilecek boyutların çok üzerinde olup 

üçüncü tarafın müdahalesi olmadığı takdirde bireyin gerçek sağlık 

hizmeti ihtiyacından daha az hizmet alması ile sonuçlanabilir. Sağlık 

hizmetlerinin sunumu ve finansmanı, en basit haliyle hizmeti sunanlar 

ile finanse edenler arasında bir kaynak değişimi ya da transferi süreci 

olarak tanımlanabilir (Tatar, 2011: 105) . 

 Sağlık hizmetlerinin finansmanını anlamak için sağlık üçgenini 

incelemek gerekmektedir. Şekil 9 sağlık sisteminde yer alan taraflar 

arasındaki üç taraflı kaynak akımını göstermektedir. 
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Şekil 9: Sağlık Hizmetleri Üçgeni 
Kaynak: Güvercin vd., 2016:82. 

 

Sağlık hizmetleri üçgeni incelendiğinde sağlık sisteminde hasta, hizmet 

sunucusu ve üçüncü taraf ödeyici olmak üzere üç taraf bulunmaktadır.  

Bireyler sağlık hizmeti alabilmek için hizmet sunucularına 

başvurmaktadır. Sunulan sağlık hizmetine karşılık ya hastalar ya da 

üçüncü taraf ödeyicileri hizmet sunucusuna kaynak aktarmaktadır. 

Kaynak aktarımı doğrudan hasta ile hizmet sunucusu arasında da 

gerçekleştirilebilir. 

Sağlık finansmanı iki temel işlevi yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu 

işlevlerden biri bireylerin sağlık hizmetlerini etkili ve uygun bir şekilde 

satın alabilmelerini sağlamaktır. Diğer işlevi ise sağlık sorunları 

nedeniyle gerçekleşebilecek finansal kayıpların önlenmesi ve sağlık 

hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla sisteme sürdürülebilir 

gelir sağlanmasıdır (Schieber, 2005). 
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Şekil 10: Sağlık Hizmetlerinde Finansman Yöntemleri 
Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

Sağlık sistemlerinin finansmanı farklı kaynaklar kullanılarak 

gerçekleştirilmektedir. Şekil 10 sağlık hizmetleri finansman 

kaynaklarını göstermektedir. Finansman yöntemler genel olarak kamu 

kaynaklı finansman ve özel finansman olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.   

Cepten ödemeler, özel sağlık sigortaları, tıbbi tasarruf hesapları özel 

finansman kaynakları arasında yer alırken, sosyal sağlık sigortacılığı ve 

vergilerle finansman kamu kaynaklı finansman biçimleridir.  Cepten 

ödemelerde kendi içinde doğrudan ödemeler, kullanıcı katkıları ve 

resmi olmayan ödemeler şeklinde sınıflandırılabilir. 

1.9.1. Kamusal Finansman Kaynakları 

Kamusal nitelikli sağlık finansman yöntemlerinin doğuşu XIX. yüzyılın 

sonlarına dayanmaktadır. XIX. yüzyıl sonunda sosyal sigortacılık 

yöntemi ile başlayan kamusal nitelikli finansmanı, XX. yüzyılın ilk 

Finansman 
biçimleri

Özel

Cepten 
Ödemeler

Doğrudan 
ödemeler

Kullanıcı 
katkıları

Resmi 
olmayan 
ödemeler

Özel Sağlık 
Sigortaları

Tıbbi 
tasarruf 

hesapları

Kamusal

Sosyal sağlık 
sigortacılığı

Vergilerle 
finansman

Genel amaçlı 
vergiler

Özel amaçlı 
vergiler



 

 49 

çeyreğinde ortaya çıkan vergilerle finansman izlemiştir (İstanbulluoğlu, 

Güleç & Oğur, 2010: 92). 

1.9.1.1. Sosyal Sağlık Güvencesi 

Bu sistemde devlet tarafından oluşturulan sigortalara ödenen prim 

karşılığında gereksinim duyulduğunda düzeyi sigorta tarafından 

belirlenen bir sağlık hizmeti kamu kurumundan veya özel sektörden 

alınabilmektedir. “Kamu sağlık sigortaları modeli kanuni olarak ilk kez 

1883 yılında Bismark tarafından Almanya’da uygulanmıştır 

(İstanbulluoğlu, Güleç & Oğur, 2010: 92). Sağlık hizmetlerinin emeğin 

gereksinimlerine göre örgütlenmesinin ilkeleri 19. Yüzyılda Engels ve 

Virchow tarafından ortaya konmuştur. Bu ilkeler; 

➢ Genel bütçeden finansman 

➢ Devlet kurumlarında devlet görevlisi sağlık emekçileri tarafından 

ücretsiz sunum 

➢ Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine öncelik verilmesi 

şeklindedir. 

Bu ilkeler kısa zamanda Çin’de sağlık programı haline gelmiş ve işçi 

sınıfı sağlık alanındaki ekonomik-demokratik (sendikal) ve siyasal 

mücadelesini uzun yıllar bu talepler üzerinden örgütlemiştir. Emeğin 

sağlık alanındaki talepleri ilk olarak, başta Almanya olmak üzere, işçi 

sınıfının en örgütlü olduğu ve mücadelesinin doruğa ulaştığı kıta 

Avrupa’sında sosyal demokrat burjuva partilerin ve emek partilerinin 

programlarına yansımıştır. Almanya yükselen muhalefeti şiddetle 

bastırırken, sosyal alanlarda da bazı tavizler vermek zorunda kalmıştır. 
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Sağlık ve sosyal güvenlik alanlarında emeğin taleplerini bir ölçüde 

karşılamak amacıyla Bismarkçı sosyal politikalar bu dönemde formüle 

edilmişlerdir (Akalın, 2011: 19-20). Ülkede dağınık şekilde bulunan 

sigorta kurumları, birleştirilerek hizmet ve ödemelerde standartlaşmaya 

gidilmiş, sigortalı olmak zorunlu hale getirilmiştir. Bu amaçla 1883’de 

hastalık, 1884’de kaza ve 1889’da yaşlılık ve sakatlık sigortaları 

kurulmuştur. Bu üç yasa, türünün ilk tarihsel örneği olan 1911 tarihli 

Sosyal Sigortalar Kanunu tarafından kanunlaştırılmış ve genişletilmiştir 

(Rasonvallon, 2004).  Bismark modelinde karar verme mekanizmaları 

sigorta fonu ve tabib birlikleridir. İşçi ve işveren primlerine dayalıdır.  

Sağlık hizmetlerinin ülke geneline eşit dağılmadığı sistemlerdir. Çoğu 

AB ülkesinde ve Türkiye’de bu model kullanılmaktadır (Wild & Gibis, 

2003; Wagstaff, 2009; WHO, 2004) 

1.9.1.2. Vergi Tabanlı Finansman 

Vergilerle finans sistemlerinin doğması 1920'li yıllara rastlamaktadır. 

Sovyetler Birliği’nde kamu finansman yöntemi 1938 yılına kadar 

büyük oranda tüm nüfusa yaygınlaştırılmıştır. İngiltere 1948 yılında bu 

uygulamayı başlatan ilk Batı Avrupa ülkesi olmuştur. Bu ülkeleri, 

Japonya, İskandinav ülkeleri ve Kanada izlemiştir (İstanbulluoğlu, 

Güleç ve Oğur, 2010: 92). Beveridge modeli de denen vergilerle 

finansman yönteminde gelir üzerinden alınan vergilerle alınan katkı 

payları dışında herhangi bir ödeme yapılmamaktadır (Evans, 2002: 31). 

Devletin sağlık hizmetlerinin finansmanını bütçe aracılığı ile kontrol 

etmesi, tüm vatandaşların belirlenmiş katkı payları dışında sağlık 

hizmetlerine erişiminin ücretsiz olması, hekimlere verdikleri hizmetin 
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karşılığının maaş ya da kişi başına ödeme yöntemi ile ödenmesi, 

kurumlar için sevk merkezi idare tarafından belirlenen bütçelerin 

kullanılması, bu modelin diğer özellikleridir (Tatar, 2011: 111). Eşitlik 

prensiplerine dayanır, kamu tarafından yönetilir ve sahibi kamudur 

(Elola, 1996). Çoğu OECD ülkesinde bu sistem kullanılmakla birlikte 

gelir toplama kapasitesinin düşük olması nedeniyle bazı düşük ve orta 

gelirli ülkelerde de kullanılmaktadır (Gottret & Schieber, 2006: 61). İyi 

işleyen bir vergiye dayalı sağlık finansmanı genellikle kademelidir 

(Artan oranlıdır). Gelir düzeyi düşük insanlar beklenmedik büyük 

sağlık bakım maliyetlerinden kolaylıkla etkilenmektedir.  Kullanıcının 

ihtiyaç duyduğu noktada ücret demesi gerekmez. Bu nedenle bu 

mekanizma yoksul yanlısıdır (Macdonald, 2005: 100). 

1.9.2. Özel Finansman Kaynakları 

Cepten ödemeler, özel sağlık sigortaları, tıbbi tasarruf hesapları özel 

finansman kaynakları arasında yer almaktadır. 

1.9.2.1. Cepten Ödemeler 

Doğrudan hastalar veya hane halkları tarafından yapılan ödemelerdir.  

Ödemelerin hizmet sunumu sırasında yapılması ve herhangi bir prim 

ödeme mekanizmasının olmaması bu sistemi diğer sistemlerden ayıran 

en önemli özelliktir (Belli & Shahria 2002: 7). Cepten ödemeler 

doğrudan ödemeler, kullanıcı katkısı ve enformel ödeme olmak üzere 

üç farklı şekilde gerçekleştirilebilir. Doğrudan ödemeler herhangi bir 

sigorta kapsamında yer almayan doğrudan sağlık hizmetinin bedelinin 

ödenmesi şeklindedir.  Kullanıcı katkısı güvence kapsamına giren 
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hizmetlerin kullanımı sırasında yapılan ödemelerdir.  Kullanıcı katkısı 

ile finansmanda iki amaç güdülebilir.  Birincisi ek kaynak yaratmak, 

ikincisi toplam talebi azaltmaktır. Ancak bu iki amacın aynı anda 

gerçekleştirilebilmesi imkansızdır. Çünkü kullanıcı ücretlerindeki artış 

sağlık hizmeti kullanımını azaltacak, dolayısıyla toplam gelir 

artmayacaktır. Sağlık hizmeti talebi inelastiktir. Bu nedenle kullanıcı 

sayısındaki artış, gelirdeki artışı dengeleyemeyecektir (Missialos & 

Dixon, 2002: 22). İnformel ödemeler kayda geçmez ve birçok ülkede 

kanun dışıdır. Tedavi sonrası "teşekkür hediyeleri" veya tedavi öncesi 

doktorlara sunulan para veya hediyeler resmi olmayan ödemeler olarak 

isimlendirilmektedir. Temel nedenleri; hizmet sunucularını etkileme 

arzusudur (İstanbulluoğlu, Güleç ve Oğur, 2010: 91). 

1.9.2.2. Özel Sağlık Sigortaları 

Özel sağlık sigortacılığı, sosyal sigortaların ve ulusal sağlık sisteminin 

bulunmadığı ülkelerde yaygın olarak kullanılan bir finansman 

kaynağıdır. Ancak, sosyal sigortaların ve ulusal sağlık sisteminin 

bulunduğu ülkelerde de ilave sigorta sistemi olarak 

kullanılabilmektedir.  Farklı beklenti ve gereksinimlere yanıt 

verebilmesi bakımından bu uygulamanın faydaları bulunmaktadır 

(Ateş, 2012: 100).  

Günümüzde özel sağlık sigortaları işlevlerine, prim hesaplama 

yöntemlerine ve şirket statüsüne göre sınıflandırılmaktadır. İşlevlerine 

göre tamamlayıcı, destekleyici ve ikame edici özel sağlık sigortası 

primlerin hesaplanma şekilleri bakımından bireysel, grupsal ve 

toplumsal risk primlerine dayalı sigorta şirketleri, statü bakımından kar 
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amaçlı sigorta şirketleri ve kar amaçlı olmayan sigorta şirketleri 

şeklinde sınıflandırılmaktadır (Missialos & Dixon, 2002: 19). 

Tamamlayıcı sağlık sigortası, kamu sigortaları veya ikame edici 

sigortalar tarafından karşılanmayan ya da bir kısmı karşılanan sağlık 

hizmetlerini içermektedir. Sosyal sigortanın karşıladığı teşhis ve tedavi 

giderlerine ek olarak ortaya çıkan giderler (örneğin ulaşım giderleri, 

evde bakım giderleri vb.) ve sağlık sigortası katılım payları tamamlayıcı 

sağlık sigortası kapsamında karşılanabilmektedir. Destekleyici sağlık 

sigortası ise, kamu sigortası tarafından karşılanmayan, otelcilik gibi 

kişinin konforunu artıracak ek hizmetleri içermektedir. Ülkeden ülkeye 

değişmekle birlikte; lüks hizmete erişim (tek kişilik odada kalma, kamu 

hastanesinde özel odada kalma gibi), hastane veya doktor seçme şansı, 

ilaç desteği gibi hizmetleri kapsamaktadır (TSB, 2015:1) Kamu sağlık 

sigortası tarafından kapsanmayan ek sağlık hizmetleri için teminat 

sağlayan özel sağlık sigorta türüdür. Ana amaç sağlık hizmetinin 

kalitesinin yükseltilmesinden ziyade kullanıcının seçme şansını 

artırmaktır. Kamu kuruluşlarında özel hizmet alma, doktor tercihi 

yapabilme, öğretim görevlisi farkı, oda/otelcilik hizmetleri farkı, 

hizmete daha hızlı ulaşım gibi durumları kapsamaktadır (Doğukan, 

2014).  

1.9.2.3. Tıbbi Tasarruf Hesapları 

Tıbbi tasarruf hesapları, sağlık ya da tıbbi bakım harcamalarının 

finansmanına tahsis edilmiş kişisel tasarruf hesaplarıdır. Bireyler, hane 

halkları ve firmaların gelecekte ortaya çıkabilecek sağlık risklerine 

karşı gönüllü veya zorunlu bir biçimde, kendilerine ait banka 
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hesaplarına önceden para yatırmaları ve bu parayı sadece sağlık 

harcamaları için kullanmaları esasına dayanmaktadır (Erumut, 2014: 

100). Sağlık bakımı konusunda kişisel sorumluluğu artırmak, hastaların 

sunum tercihlerini artırmak, finansal koruma sağlamak, sağlık bakım 

maliyetlerini kontrol altına almak, verimliliği ve etkinliği artırmak tıbbi 

tasarruf hesaplarının temel amaçlarıdır (Wouters vd., 2016: 2).  Diğer 

bir ifadeyle kişilerin sağlık hizmetleri harcamalarını kontrol ederek, 

gelecekteki sağlık harcamaları için tasarruf etmelerini sağlamak 

amacıyla oluşturulmuş hesaplardır. Sistem, bireyler ve firmaların 

gelecekte karşılaşabilecekleri sağlık risklerine karşı gönüllü veya 

zorunlu olarak kendilerine ait banka hesaplarına önceden para 

yatırmaları ve bu paraların yalnızca sağlık harcamaları amacıyla 

kullanılabilme esası üzerine kurulmuştur (Tıraş, 213:195). İlk kez 

Singapur’da uygulanan bu yöntem, ABD, Çin ve Güney Afrika’da da 

kullanılmıştır.  Özel sağlık sigortası piyasasında hakim olan ters seçim, 

ahlaki tehlike, yüksek yönetsel maliyetlerin azaltılması gibi 

beklentilerle doğmuştur (Maynard &Dixon, 2002: 121). 
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BÖLÜM 2: 

HASTALIKLARIN EKONOMİK MALİYETLERİ 

2.1. Hastalıkların Ekonomik Maliyetleri: Kavramsal Çerçeve 

Maliyet analizleri sınırlı ekonomik kaynakların rasyonel karar vermede 

ve maliyet sonuç dengelemesinde hasta / sağlık sistemi açısından nasıl 

kullanılması gerektiği konusunda karar vericilere yol gösteren 

analizlerdir. En yaygın kullanılan türleri hastalık maliyet analizi, 

maliyet-etkinlik analizi ve maliyet fayda analizidir. Sağlık harcamaları 

tıp teknolojilerindeki hızlı gelişim, pahalı ileri teknoloji kullanımı, 

kronik hastalıkların artması ve halkın bilinçlenmesi vb. gibi nedenlerle 

sürekli artmaktadır (Süt, 2012: 24).  Sağlığa ayrılan kaynaklar gelir 

düzeyi yüksek ülkelerde dahi kısıtlı olduğundan, sağlığın, hastalıkların, 

zamansız ölümlerin ekonomik boyutu daha da önem kazanmaktadır ve 

ekonomik kalkınma veya büyümedeki durgunluk ve yavaşlık sağlık 

sektörünün finansmanındaki sorunları daha da artırmaktadır. Bu 

bağlamda kararların somut verilere göre alınmasının önemi büyüktür 

(Beyhun & Çilingiroğlu, 2004: 387). Eldeki sınırlı kaynaklarla her 

zaman en yüksek sağlık düzeyinin elde edilmesi istenir. Ancak sağlık 

sektöründe yaşanan finansman sorunları sağlık sistemlerinde hastalara 

yönelik harcanabilir hizmet ve ürünlerde bir tercih yapılmasını ve temel 

ilke olan “sağlık iyileştirici her tedavi maliyetine bakılmaksızın 

verilmelidir” ilkesi yerine çeşitli hasta toplulukları için en uygun 

tedavinin hangisi olduğunun sağlıklı bir şekilde incelenmesini ve analiz 

edilmesini gerektirir. Sağlık harcamalarının hızlı büyümesi, tedavi 

yöntemlerinin ve programlarının özellikle de sağlık ürünlerinin 
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ekonomik değerlendirmelerinin yapılmasını gerekli kılmıştır. Bu gibi 

durumlarda maliyet analizleri karar vericilere rehberlik etmektedir (Süt, 

2012: 24).   Hastalıkların ekonomik maliyetleri hastalıkların ve erken 

ölümlerin topluma parasal yükünü gösterir (Rice, Hodsgon & Kopstein, 

1985: 61). Maliyet etkinlik analizlerinde en doğru yaklaşım ekonomik 

etki çalışmalarının hastalıktan etkilenen her bir grup için ayrı ayrı 

hesaplanmasıdır. Maliyet değerlendirme yaklaşımlarının hareket 

noktası hastalığın tedavisi için kullanılan kaynakların parasal değeri ile 

tedavi sürecinde elde edilen sağlık kazanımlarının ölçülmesidir. 

Ekonomik analizlerde perspektif seçimi önemlidir. 

Tablo 1: Maliyet Hesaplamalarında Perspektif Seçimi 

Perspektifler İlgili Maliyetler İlgili sonuçlar 

 

 

Hasta 

❖ - Hastanın cebinden 
yaptığı harcamalar 

❖ - Gelirde azalma 

❖ - Ulaşım 

❖ -Terapotik etkinlik 

❖ -Adverbs olaylar 

❖ -Yaşam kalitesi 

 

 

 

 

❖ Sağlık Çalışanları 

❖ -Hasta maliyetleri 

(yatan ve ayakta tedavi 

olan hastalar için) 
❖ - Farmasötik maliyetler 
❖ - Personel 

- Stok 

❖ -Terapötik etkinlik  
❖ -Adverbs olaylar 

 

 

 

 

 

Hastane 

❖ -Hastanede kalma 

süresince ortaya çıkan 
maliyetler 

❖ -Adverbs olayların ve 
komplikasyonların 
tedavi maliyetleri 

❖ -Terapotik etkinlik 

❖ -Adverbs olaylar 

 

 

 

 

Sağlık Giderlerini 
Karşılayan 
Kurumlar 

❖ Hastane masrafları 
❖ Farmasötik maliyetler 
❖ Huzurevi hizmetleri 

 

Kaynak:  Yeğenoğlu & Emre, 2004:46 
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Maliyetler

Doğrudan(Direct) 

Tıbbi Maliyet

Tedavi 
Maliyetleri

*İlaç  maliyeti
*Laboratuvar 
Tıbbi 
MaliyetTestleri

*Yatan hasta 
maliyeti

* Poliklinik 
maliyeti

Tıbbi Olmayan 
Maliyet

*Nakil 
Giderleri

*Hastane 
giderleri

(elektrik, su 
vb.)

*Personel 
giderleri

(Hekim, 
hemşire vb)

Dolaylı(İndirect)

* İşgünü kaybı
*Üretkenlikte
azalma

*Kazanç kaybı
*Ulaşım,
konaklama vb.
giderler

Ölçülemeyen
(İntangible)

*Ağrı, stres,
anksiyete ve
depresyon gibi
nedenlerle
sosyal
olanakların
kaybedilmesi

* Mobilitenin
kısıtlanması
nedeniyle boş
zaman
etkinliklerinin
kısıtlanması

Hastalıkların ekonomik karar birimleri ve toplumsal refah üzerindeki 

olumsuz sonuçları “hastalıkların maliyetleri” literatüründe ele 

alınmaktadır. Hastalık maliyeti çalışmaları bir hastalığın veya 

hastalıkların ekonomik yükünü veya bir hastalığın önlenebilmesi 

durumunda sağlanabilecek kazanımları (Segel, 2006: 1)   bir hastalığın 

tedavisinde kullanılan tıbbi mal ve hizmetler için harcanan kaynak 

miktarını, hastalıktan kaynaklanan toplumsal verimlilik kayıplarını ele 

almaktadır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 
Şekil 11: Maliyetlerin Sınıflandırılması 

Kaynak: Süt, 2012: 26. 
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Şekil 11 hastalık maliyetleri literatüründe yer alan maliyet 

sınıflandırmalarını ve her bir maliyet sınıfına ait maliyet bileşenlerini 

göstermektedir. Hastalık maliyet analizlerinde maliyetler doğrudan 

maliyetler, dolaylı maliyetler ve görünmeyen maliyetler olmak üzere üç 

kategoriye ayrılmaktadır. Doğrudan maliyetler de tıbbi maliyetler ve 

tıbbi olmayan maliyetler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Hastalığın 

tedavisi için katlanılan maliyetler tıbbi maliyetleri oluştururken, 

hastane giderleri (elektrik, su vb.), nakil giderleri ve personel giderleri 

vs. gibi işletme giderleri tıbbi olmayan maliyetleri oluşturmaktadır.  

Emek verimliliğinde meydana gelen azalma ve bu verimlilik kaybına 

bağlı olarak ortaya çıkan kazanç kaybı dolaylı maliyet kategorisinde yer 

almaktadır. Ağrı, stres, anksiyete, depresyon gibi nedenlerle sosyal 

olanakların kaybedilmesi ve mobilitenin kısıtlanması nedeniyle boş 

zaman etkinliklerinin kısıtlanması görünmeyen maliyet kategorisinde 

yer alan maliyetlerdir.   

2.1.1. Doğrudan Maliyetler 

Bir hastalığın bakımı, iyileştirilmesi ve hastalıktan korunmak için 

bireyler, sigorta kurumları veya devlet tarafından harcanan paradır. Bir 

hastalığın tedavisi sürecinde kaynakların kullanılması veya 

tüketilmesidir (Beyhun & Çilingiroğlu, 2004: 388).  Rice, Hodsgon & 

Kopstein (1985: 61) doğrudan maliyetleri hastalığın yokluğunda diğer 

alanlarda kullanılabilecek kaynakların parasal değeri şeklinde 

tanımlamaktadır. Doğrudan maliyetler hastalığın tedavisiyle bağlantılı 

medikal ve medikal olmayan bütün harcamaları kapsamaktadır. Sağlık 

sektöründe yapılan dolaysız harcamalar (Çuhadaroğlu, 1999:447); 
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❖ Personel ödemeleri ( Hekim, hemşire, laborant, klinik güvenliği) 

❖ Yatak işgal ücreti ( servis yatağı, yoğun bakım yatağı) 

❖ Tanı maliyetleri (radyolojik, biyokimyasal analiz, hormon) 

❖ Tedavi maliyetleri (İlaçlar, enjektör, özel uygulama malzemeleri, 

protezler) 

❖ Hasta nakil maliyetleri (Ambulans) 

❖ Hasta eğitim maliyetleri (Maliyet materyali) 

Hasta ve ailesine özgü dolaysız harcamalar 

❖ Hastanede yatarken alınan (su, yiyecek, temizlik malzemesi) 

❖ Ailenin ödediği otopark, taksi benzeri transfer maliyetleri 

❖ Aile taramaları (bulaşıcı hastalıklarda yapılan) 

şeklinde sıralanabilir. Tanı, tedavi, korunma ile ilgili hasta ve hasta 

yakınlarının, sosyal güvenlik kuruluşları ve hastanelerin yaptıkları tüm 

harcamalar doğrudan maliyetleri kapsamaktadır. 

2.1.2. Dolaylı maliyetler  

Hastalıklar hem nicelik hem nitelik bakımından emek stokunu 

aşındırıcı özelliklere sahiptir. Bu bağlamda hastalıklar beşeri sermaye 

stokunu ve emek verimliliğini azaltmakta ve önemli oranlarda gelir ve 

çıktı kayıplarına neden olmaktadır.  Rice (2000) hastalıklardan 

kaynaklanan dolaylı maliyetleri morbidite maliyetleri ve mortalite 

maliyetleri olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Morbidite maliyetleri tam 

etkinlik düzeyinde hasta bireylerde görülen performans düşüşü ve 

günlük faaliyetlerin yerine getirilememesinden kaynaklanan verimlilik 

kayıplarının neden olduğu ücret kayıplarını ifade ederken, mortalite 

maliyetleri hastalık nedeniyle erken ölümden kaynaklanan gelecekteki 



 

60 HASTALIKLARIN EKONOMİK MALİYETLERİ VE EKONOMİK ETKİ 
MEKANİZMALARI 

gelir kayıplarının bugünkü değerini ifade etmektedir (Rice, Hodsgon ve 

Kopstein, 1985: 61; Rice, 2000:178). 

2.1.3.Görünmeyen Maliyetler 

Günlük yaşam kalitesinin azalması, toplumsal ve sosyal aktivitelerin 

yerine getirilememesi, hastalığın neden olduğu kronik ağrı, depresyon 

ve sinirlilik gibi psikolojik sorunlar nedeniyle ortaya çıkan negatif 

sonuçlardır (Alptekin, 2009). 

2.2. Hastalıklar ve Ekonomik Büyüme 

İktisat kuramında sağlığın makroekonomik ve mikro ekonomik 

etkilerini ele alan aktarım mekanizmaları Becker (1964) tarafından 

geliştirilen beşeri sermaye kuramı ve Amartya Sen (1992) tarafından 

geliştirilen kapasite yaklaşımına göre değerlendirilebilir.   

2.2.1. Beşeri Sermaye Kuramı 

Beşeri sermaye bilgi beceri ve deneyimlerden oluşmaktadır. Beşeri 

sermayeyi oluşturan bilgi ve yetenek kazanımları için yapılan 

harcamalar bir nevi yatırım harcamasıdır ve bu bağlamda insanlar 

bugünkü tüketimlerini gelecek dönemde daha fazla tüketim yapabilmek 

için ertelemektedir. Diğer yandan beşeri sermaye iktisadi faaliyetlerin 

yanı sıra eğitimin de bir fonksiyonu olarak tanımlanmaktadır (Kaufman 

& Gary, 2007: 37; Wöbmann, 2003:239). Beşeri niteliklerin 

gelişmesine yardımcı olacak her faktör aynı zamanda bir beşeri sermaye 

faktörüdür. Sağlık, beslenme, eğitim ve göç beşeri sermayeyi belirleyen 

temel faktörlerdir (Karagül, 2003: 80-81).  Eğitimin diğer faktörlerden 

farkı beşeri sermayenin temel dayanak noktası olmasıdır. Beşeri 
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sermayeyi oluşturan öğeler fiziki sermayeden farklı olarak üretim 

sürecinde yer alan diğer üretim faktörlerinin verimliliğini artırırken, 

yeni teknolojilerin icadı ve rasyonel bir şekilde kullanılmasına da 

aracılık etmektedir. Bu nedenle kaynak kullanımında etkinlik artmakta 

ve ülke ekonomisi daha hızlı kalkınabilmektedir. Beşeri sermayeyi 

oluşturan bilgi ve becerilerin, eğitim ve sağlık yatırımlarının iktisadi 

açıdan önemi W. Petty, A. Smith, S. Kuznets ve M. Friedman gibi 

birçok iktisatçı tarafından ele alınmasına rağmen beşeri sermaye 

kuramının geliştirilmesi 1960’ları bulmuştur (Bilen ve Yumuşak, 

2008). Bu durumun en önemli nedeni klasik teoride işgücü ve 

uzmanlaşmanın önemine değinilmiş olmasına rağmen, üretim sürecine 

katılan işgücünün homojen sayılması, işçiler arasında nitelik 

farklılıklarının olmadığının kabul edilmesidir. Denison (1962), Shultz 

(1961) ve Becker (1964) “Smith’in görüşlerinden yararlanarak” (Han 

ve Kaya, 2008:133) beşeri sermaye kuramını geliştirmişlerdir. Beşeri 

sermaye birikimi esas olarak eğitimle oluşmasına rağmen, beşeri 

sermayenin yaparak öğrenme yoluyla kendiliğinden de oluşabileceği 

ilk kez Arrow (1962) tarafından dile getirilmiş, bu düşünceden yola 

çıkarak Romer (1986), teknik bilgi üretiminin bedelsiz bir girdi olarak 

kullanıldığını varsaymış, teknik bilginin üretim maliyetlerinde önemli 

azalmalar sağladığını ve pozitif dışsallıklar sağlayarak ekonomik 

büyümeyi olumlu etkilediğini vurgulamıştır. Hicks (1980), Lucas 

(1988), Barro (1991), Mankiw ve diğ. (1992) bu literatüre katkı 

sağlayan diğer çalışmalardır. Beşeri sermayeye yapılan yatırımlar 

mikro düzeyde ekonomik karar birimlerinin gelirlerinin, makro 

düzeyde ise ulusal gelirin artmasına katkıda bulunacaktır. Her ne kadar 
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eğitim beşeri sermaye stokunun temel belirleyicisi olarak kabul edilmiş 

olsa da, nicelik ve nitelik bakımından emek stokunun belirlenmesinde 

sağlık önemli bir yere sahiptir. “Grossman (1999) sağlık sermaye stokunu 

beşeri sermayeden ayrı olarak ele alan ilk iktisatçıdır” (Yumuşak ve 

Yıldırım, 2009: 60). Grossman (1999)’a göre beşeri sermaye bireysel 

üretkenliği artıran bir faktör iken, sağlık stoku bireyin gelir, tüketim ve 

boş zaman tercihleri üzerinde etkili olmaktadır. 

Hastalıkların dolaylı maliyetleri ile ilgili analizler temel olarak Neo 

Klasik Büyüme teorisine dayandırılmaktadır.  Model beşeri sermayenin 

eğitim ve tecrübe olmak üzere iki farklı biçimde ele alınmasına izin 

vermektedir. Etkin birimler bakımından toplam emek arzı (Haacker, 

2001: 27) ; 𝑍 = ∑ [𝐿İ𝐵İ𝑓(𝐸𝑖)]𝑛İ=1                                                                           (1.1)                                                        

denklemiyle ifade edilebilir. 

Denklemde yer alan 𝐿İ, i kategorisinde yer alan göreli olarak nitelikli 

işgücü sayısını, 𝐵İ verimlilik parametresini, 𝑓(𝐸𝑖) bu kategoride yer 

alan ortalama tecrübe düzeyini temsil eden bir fonksiyondur.  Çıktı 

düzeyini toplam faktör verimliği (𝐴0), fiziksel sermaye (K) ve etkin 

emek arzına(Z) bağlayan Cobb Douglas üretim fonksiyonu aşağıdaki 

denklemle ifade edilebilir; 𝑌 = 𝐴0𝐾𝛼𝑍1−𝛼                                                                                  (1.2)                                               𝑓(𝐸𝑖) = 𝐸İ𝛾 = 𝐸𝛾 ve 𝐵 = ∑ 𝑠𝑖𝑛𝑖=1 𝐵İ, 𝑠𝑖 = 𝐿𝑖𝐿  ve 𝐿 = ∑ 𝐿İ𝑛İ=1              (1.3) 

ile belirlenmişse, etkin emek arzı aşağıdaki gibi yazılabilir. 
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𝑍 = 𝐸𝛾𝐵𝐿                                                                                          (1.4) 

 bu yüzden toplam çıktı;                                                                                           Y = AEγ(1−α)KαL1−α   A = A0B1−α                                                    (1.5)                                      

denklemi ile ifade edilebilir. 

Sermaye stokunda zaman içinde meydana gelen aşınma  K̇ = sY − δK̇                                                                                     (1.6)                           

değerine eşittir. 

Emek başına düşen değerler bakımından ekonomi aşağıdaki gibi 

tanımlanabilir; y = AEγ(1−α)kα                                                                                 (1.7)                              k̇ = ıy − (δ + n)k                                                                              (1.8)                        

n: emek arzı artış oranı, ı: yatırım oranı, A: toplam faktör verimliliği, δ: 

nüfus artış oranı veri iken ekonomide durağan durum denge noktasında 

emek başına düşen sermaye stokundaki değişme sıfıra eşittir. Bu 

durumda durağan durumda  ıy − (δ + n)k = 0 → ıy = (δ + n)k                                                   (1.9)                          

denebilir. y değeri denklemde yerine konarsa; 𝚤AEγ(1−α)kα = (δ + n)k                                                                 (1.10)                             

eşitliği elde edilir. Denklemde k değeri çekilirse; 

𝑘𝑘𝛼 = 𝚤AEγ(1−α)(δ+n) → 𝑘1−𝛼 = 𝚤(δ+n) AEγ(1−α)                                          (1.11) 
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k∗ = [ 𝚤(δ+n) AEγ(1−α)] 1(1−α)
                                                                 (1.12) 

Durağan durum sermaye stokuna ulaşılmış olur. Bu durumda durağan 

durum çıktı düzeyi; 

  y∗ = AEγ(1−α)(k∗)α → y∗ = A 11−∝Eγ [ 1δ+n] α1−∝                               (1.13) 

değeri elde edilir.                                            

Durağan durum sermaye stoku değerini doğrusal hale getirmek için 

denklemin logaritmasını alırsak, denklem; 

lnk∗ = ln [ 𝚤(δ+n) AEγ(1−α)] 1(1−α)
                                                         (1.14) 

lnk∗ = 1(1−α) ln [ 𝚤(δ+n) AEγ(1−α)]                                                        (1.15) 

lnk∗ = 1(1−α) lnA + γlnE + 1(1−α) [lnı − ln (δ + n)]                         (1.16)                                   

Elde edilen denklem yüzdesel değişimler şeklinde ifade edilirse 

sermaye stokundaki yüzdesel değişme; ∆k∗k∗ = 11−α
∆AA + γ ∆EE + 11−α

[∆ı
ı
− ∆(δ+n)

δ+n ]                                              (1.17)                    

değerine eşittir. Aynı şekilde durağan durum çıktı düzeyi denklemini 

doğrusal hale getirmek için denklemin logaritmasını alırsak; lny∗ = 11−∝ lnA + γlnE + α1−∝ ln [ ıδ+n]                                             (1.18)               

şeklinde yazabiliriz. Elde edilen denkem yüzdesel değişimler şeklinde 

ifade edilirse emek başına düşen çıktı düzeyindeki değişme; 
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∆𝑦∗𝑦∗ = 11−α ∆𝐴𝐴 + γ ∆𝐸𝐸 + α1−α [∆𝚤𝚤 − ∆(δ+n)δ+n ]                                           (1.19) 

değerine eşittir. 

Emek başına düşen sermaye stoku beşeri sermaye ve toplam faktör 

verimliliğine bağlı olarak, çıktı düzeyi emek başına düşen sermaye 

stokuna bağlı olarak belirlenmektedir. Bu bağlamda çıktı düzeyinde 

meydana gelen değişme de dolaylı olarak toplam faktör verimliliği, 

ortalama tecrübe, tasarruf oranları, nüfus artışı ve amortisman 

oranlarına bağlı olarak belirlenmektedir. Toplam faktör verimliliği, 

tecrübe, tasarruf oranlarındaki artış çıktı düzeyini artırırken, nüfus ve 

amortisman oranlarındaki artışlar çıktı düzeyini azaltmaktadır. 

Haacker (2002) örtülü bir şekilde hastalıkların (modelde ele alınan 

hastalık AIDS’dir) toplam emek verimliliğini azaltıcı etkisi üzerinde 

dururken, Cuddington (1993) emek arzındaki artışı AIDS hastalığına 

bağlı bir değişken olarak ele almaktadır ve AIDS’teki artış emek arzı 

artışını negatif etkilemektedir. 𝑛𝑡 = 𝑛𝑡(𝑎𝑡)  ve   
𝜕𝑛𝜕𝑎 < 0                                                                 (1.20)                                                     

Bununla birlikte hastalıklardaki artışlar sağlık harcamalarını artırarak 

geliri ve tasarruf düzeyini de negattif etkilemektedir. Cuddington 

(1993) hastalığın varlığı durumunda tasarrufların sadece gelire değil, 

hastalıklara da bağlı olabileceğini vurgulamaktadır. Hastalığın varlığı 

durumunda tasarruf düzeyi; 𝑆𝑡 = 𝑠0𝑌𝑡 − 𝑥𝑚𝑎𝑡𝐿𝑡                                                                         (1.21) 
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denklemiyle ifade edilmektedir. Hastalık yokken yurt içi tasarruf 

düzeyi 𝑠0’dır. Denklemde x değeri hastalıkların tedavisi için 

tasarruflardan ayrılan pay, m hastabaşına düşen hastalık maliyeti,  𝐿𝑡 
emek arzıdır.  

Hastalıkların tasarruflar üzerindeki negatif etkisi dahil edildiğinde 

sermaye stokundaki değişme; ∆𝑘 = [𝑠(𝑎) + 𝑠∗]𝑓(𝑘, 𝑎) − 𝑛(𝑎)𝑘 − 𝜃𝑘                                        (1.22)                   𝑓(𝑘, 𝑎) emek başı üretim düzeyini temsil etmektedir. 𝑠(𝑎) + 𝑠∗ toplam 

tasarruf düzeyidir. 𝜃 sermaye aşınma oranıdır. Hastalık prevalansındaki 

artış, emek verimliliğini ve tasarrufları negatif etkileyerek sermaye 

birikim oranını azaltır. Durağan durum denge çıktı düzeyi; 𝑓(𝑘∗, 𝑎∗) = 𝑛(𝑎∗)+𝜃𝑠(𝑎∗)+𝑠∗ 𝑘∗                                                                     (1.23)                                                                    

 
Şekil 12: Hastalıkların Emek başına Çıktı Düzeyi ve Sermaye Emek Oranı 

Üzerindeki Etkisi 
Kaynak: Cuddington, 1993:181. 
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Şekil 12 hastalık prevalansındaki dışsal bir artışın etkilerini analiz 

etmektedir.  Ekonomide başlangıçta durağan durum emek başına 

sermaye stoku 𝑘0∗  iken, durağan durum emek başına çıktı düzeyi 𝑦0∗’dır.  

Hastalıklar emek verimliliğini ve tasarruf düzeyini azaltarak üretim 

düzeyini düşürür. Üretim eğrisi aşağı kayar. Bu durumda 𝑘0∗  sermaye 

düzeyinde yıpranma yatrımdan büyüktür. Dolayısıyla sermaye stoku bir 

sonraki dönemde azalarak B noktasında dengeye gelir. Hastalıklardaki 

artışlar nüfus artışını da negatif etkilemektedir. Bu durumda yıpranma 

eğrisi de aşağı kayar. İkinci aşamada B noktasında yatırım aşınmadan 

fazla olduğu için sermaye stoku artacak ve ekonomi emek başına 

sermaye değişiminin olmadığı 𝑘2∗  sermaye düzeyinde 𝑦2∗ çıktı 

düzeyinde dengede olacaktır. Sermaye stoku bir önceki döneme kıyasla 

yüksek olsa da başlangıç noktasındaki sermaye ve çıktı düzeyinden 

düşük olacaktır. Morbidite ve mortalite hızına bağlı olarak ekonomi 

daha düşük emek başına çıktı düzeyi ve daha düşük emek başına 

sermaye düzeyinde yeni durağan durum dengesine ulaşır. 

2.2.2. Kapasite Yaklaşımı 

Sağlığın ekonomik değeri beşeri sermaye yaklaşımı dışında Sen (1992) 

tarafından geliştirilen kapasite yaklaşımı çerçevesinde de 

değerlendirilebilir. Kapasite yaklaşımına göre refahın temel 

belirleyicisi, mal ve hizmet tüketiminden elde edilen fayda düzeyi değil, 

bireysel kapasitedir.  

Sen (1992:4) kapasite kavramını “değer verilen işlevleri başarabilme 

kabiliyeti” olarak tanımlamaktadır. Sen Ortodoks klasik öğretinin temel 
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önermelerine karşı çıkmakta, klasik refah öğretisinin dayandığı 

faydacılık ve homoeconomicus kavramını reddederek,  gelir 

yoksunluğu ile kapasite yoksunluğu kavramlarını birbirinden 

ayırmaktadır. Sen’in yaklaşımında kapasite düzeyi değer ölçüsü olarak 

alınmaktadır. Bu nedenle hem bireysel bazda hem de toplumsal bazda 

amaç fayda düzeyini artırmak değil, bireysel kapasiteyi artırmak 

olacaktır.   

Sen (2004) ’e göre bireysel özgürlüklerin artırılması bireysel kapasite 

yoksunluğuyla birlikte gelir yoksunluğunu da azaltmaktadır. “Temel 

özgürlük yoksunluklarının ortadan kaldırılması kalkınmanın kurucu 

öğesidir”. Sen kapasite artırıcı temel özgürlükleri araçsal özgürlükleri, 

siyasal özgürlükler, iktisadi imkanlar, toplumsal fırsatlar, şeffaflık 

güvenceleri ve koruyucu güvenlik olmak üzere beş kategoriye 

ayırmaktadır. Siyasi özgürlükler demokrasilerle birlikte anılan siyasal 

yetkileri içerirken, iktisadi imkanlar bireylerin iktisadi kaynakları 

istedikleri amaca uygun şekilde kullanmalarını sağlayan olanakların 

sunulmasını içermektedir. Toplumsal fırsatlar toplumun eğitim, sağlık 

vb. gibi sosyal olanaklarını ve iyi yaşama fırsatlarını geliştirici 

olanakların tanınmasıdır.  Şeffaflık güvenceleri yolsuzluğu, mali 

sorumsuzluğu önleyen şekilde saydam bilgi akışının sağlanmasını 

kapsarken, koruyucu güvenlik alanı yoksula işsizlik ödeneği ödenmesi, 

yasal gelir desteği gibi yoksul insanların umutsuz bir şekilde yoksulluğa 

düşmesini önleyecek toplumsal bir güvenlik alanının oluşturulmasını 

içermektedir. 
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Hastalıklar bireylerin iş yapabilme yeteneğini azaltarak bireysel 

kapasiteyi aşındırıcı etkiler yaratmaktadır. Bu bağlamda toplumsal 

fırsatlar kapsamında yer alan sağlık hizmetlerinin bireysel kapasiteyi 

artıracak şekilde sunulması, aynı zamanda kalkınma sürecinin hız 

kazanmasını sağlayacaktır. 
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BÖLÜM 3: 

HASTALIKLAR VE EKONOMİK ETKİ KANALLARI 

3.1. Hastalıklar ve Ekonomik Etkileri 

Hastalıklar mikro ekonomik bazda ekonomik karar birimlerinin 

tüketim, tasarruf ve yatırım harcamalarını etkilerken, gelir akımı 

aracılığıyla da makro ekonomik sonuçlar doğurmaktadır.  Nitekim 

emek hem arz yönünden hem de talep yönünden iktisat teorisinin 

vazgeçilmezidir ve ekonomik karar birimleri arasındaki ana aktarım 

mekanizması gelir akım modeli çerçevesinde açıklanabilir. 

 

Şekil 13: Sağlık Ekonomisinde Aktarım mekanizmaları: Gelir Akım Modeli 
Kaynak: WHO, 2009: 28. 

Gelir akım modeli genel olarak ekonomik karar birimleri arasındaki 

harcama gelir akımlarını göstermek için kullanılmaktadır. Hane halkları 
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kendi başlarına bir üretim faktörü oldukları gibi, üretim sürecinde 

kullanılan diğer üretim faktörlerinin ve firmaların da esas sahibidir.   

Mal ve hizmet üretimi esas olarak firmalar tarafından yapılsa da devlet 

de kamu mal ve hizmeti üreterek üretim sürecine müdahil olmaktadır.  

Hane halkları yaptıkları üretim faaliyeti sonucu elde ettikleri ücreti 

tüketim yapmak için kullanırken, tasarruflarını da finansal piyasalar 

aracılığıyla yeni sermaye malı almak isteyen firmalara bankalar 

aracılığıyla borç olarak vermektedir.  Bununla birlikte hükümet de 

ürettikleri mal ve hizmetlere karşılık hane halkları ve firmalardan vergi 

almaktadır. Dengede enjeksiyonlar sızıntılara eşit olmalıdır. Eğer 

enjeksiyonlar sızıntılardan daha büyükse toplam çıktı artmaktadır veya 

tersi. 

Hastalık veya yaralanmalar verimliliği düşürerek hane halkının emek 

arzını azaltır. Emek arzında meydana gelen azalma emek başına düşen 

üretim miktarını ve firma bazında toplam üretimi azaltırken, bireylerin 

gelir düzeyinde de azalmaya neden olacaktır.  Çünkü gelir akım modeli 

piyasa ekonomisinin geçerli olduğu bir ekonomik sistemin işleyişini 

açıklamak üzere tasarlanmıştır. Liberal ekonomik sistemde her üretim 

faktörüne üretim sürecine katkısı ile aynı oranda ödeme yapılmaktadır. 

Hastalık sadece bireylerin gelir düzeyini azaltmakla kalmayacak 

bireylerin tüketim ve tasarruf dağılımını da negatif etkileyecektir.  

Bireysel sağlık harcamalarında meydana gelen artış, bireylerin sağlık 

dışı mal ve hizmeti tüketimini azaltırken, firmalar tarafından yatırıma 

dönüştürülebilecek tasarruf miktarında da azalma görülecektir. 

Bununla birlikte kişisel gelirde meydana gelen azalma hükümetin vergi 
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gelirlerinde ve özel kesimden elde edilebilecek borç miktarında da 

azalmaya neden olacaktır. Dolayısıyla yatırım tasarruf açığında ve 

bütçe açığında meydana gelen değişme dış ticaret akımlarını da 

olumsuz etkileyecek ve dış yardıma bağımlılık artacaktır. 

Tablo 2.1’ de sektörel bazda hastalıkların ekonomik etkilerini ve her bir 

sektör için kullanılan gösterge değerleri yer almaktadır. Bartnett ve 

Whiteside (2000) hastalıklardan kaynaklanan ekonomik etkileri 

makroekonomik etkiler, sektörel etkiler, sağlık sektörü etkileri, 

işletmeler üzerindeki etkiler, hane halkı üzerindeki etkiler ve bireysel 

etkiler olmak üzere 6 alt başlığa ayırmaktadır. Makro ekonomik etkiler 

ulusal veya bölgesel gelir kayıplarını ifade ederken,  sektörel etkiler 

milli gelir sınıflandırmalarında yer alan ekonomik faaliyetler 

üzerindeki etkileri, sağlık sektörü etkileri; tedavi edici ve koruyucu 

önlemlerin alınmasını,  işletmeler üzerindeki etkiler kamusal veya özel 

bütün işletmeler üzerindeki maliyet artışı baskısını ve verimlilik 

kayıplarıyla bağlantılı üretim kayıplarını, hane hakları üzerindeki 

etkiler ise hastalıklardan kaynaklanan refah kayıplarını temsil 

etmektedir. 
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Tablo 2: Hastalıkların Ekonomik Etkileri  
Düzey Tanım Gösterge 

Makro 

ekonomik 

Ulusal veya bölgesel gelir 
kayıplarını ifade etmektedir 

Hastalıklardan 
kaynaklanan üretim 
azalışının sebep olduğu 
GSYİH kaybı, Kişi 
başına düşen GDP, Gini 
Katsayısı 

Sektörel 

Ekonomik faaliyetlere göre 
gelir hesaplamalarında yer 
alan sınıflandırmaları temsil 
etmektedir. 

Hastalık nedeniyle 
sektör çıktısında 
meydana gelen azalma 

Hastalıktan kaynaklanan 
talep düşüşü 

Hastalıktan kaynaklanan 
departman değişimleri 

Sağlık 
Sektörü 

Tedavi edici ve koruyucu 

önlemlerin alınması,  

Mortalite artışı- işlem 
kaybına uyarlanmış 
yaşam yılı endeksi 
Morbidite artışı-kalitece 

ayarlanmış yaşam yılı 
endeksi 

Firmalar  
Mal ve hizmet üretimi yapan 
kamusal ya da özel şirketler 

İşe devam edememe 
oranındaki artış 

Verimlilikteki değişme  
İşçi ölümleri 

Erken emeklilikte artış 

İşçi devir oranındaki 
azalma 

Talep değişimi 

Hane halkları 
Bireyin ortak üretim ve 
tüketim olanaklarına sahip 
olduğu mutad mesken 

Gelirle ile ölçülen refah 
değişimi 
Sağlık dışı mal ve hizmet 
tüketiminde meydana 
gelen azalma  

Nakit para veya zaman 

gerektiren hizmetlerde 

meydan gelen azalma 

(eğitim gibi) 
 

Bireysel Tek bir birey  
Düşük verimlilik veya 
kaybedilen üretkenlik 

Kaynak: Bartnett & Whiteside, 2000: 54. 
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Hastalıkların ekonomik etkileri genel olarak makro ekonomik etkiler ve 

mikro ekonomik etkiler olmak üzere iki alt başlığa ayrılarak 

incelenebilir. Makro ekonomik etkiler hastalıkların yol açtığı 

morbidite1 ve mortaliteden2 kaynaklanan beşeri sermaye stokunu 

aşındıran faktörlerin yol açtığı ulusal gelir veya refah kaybını ifade 

ederken, mikro ekonomik etki kanalları hastalıkların tek tek ekonomik 

karar birimleri üzerindeki etkilerini analiz etmektedir. 

3.1.1. Makro Ekonomik Etki Kanalları 

Hastalıklar beşeri kapasiteyi kısıtlamakta ve refah kaybına neden 

olmaktadır. Hastalıklar ile ekonomik kalkınma arasındaki aktarım 

mekanizmaları doğrudan etki mekanizmaları ve dolaylı etki 

mekanizmaları olmak üzere ikiye ayrılabilir. Doğrudan etki 

mekanizmaları hastalıklardan kaynaklanan parasal maliyetleri ifade 

ederken, dolaylı aktarım mekanizmaları, emek verimliliğini azaltarak 

beşeri sermaye stokunu aşındıran eğitim, iş tecrübesi gibi alt 

bileşenlerde meydana gelen değişmelerin ulusal geliri azaltıcı etkisini 

kapsamaktadır.  

 
1 Morbidite oranı veya morbidite hızı, istatistiksel bir ölçüm terimi, belirli bir nüfusta belirli bir zaman 
dilimi içerisinde hastalığa tutulanların sayısının sağlıklı kalmış nüfusa oranıdır. 
2 Mortalite oranı veya kaba ölüm hızı (bir hastalıktan veya genel olarak) genelde yıllık hesaplanan, her 
1000 kişi başına ölümlerin sayısının oranıdır. 
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Şekil 14: Hastalıklar ve Büyüme 

Kaynak: Arora, 2001:703. 

 

Hastalıklar üç kanal aracılığıyla ekonomik kalkınmayı negatif 

etkilemektedir.  Ekonomik kalkınma üzerinde belirleyici etkiye sahip 

olan ilk kanal yaşam beklentisindeki azalmadır. İkinci kanal 

hastalıkların ebeveynlerin çocuk yatırımlarını etkilemesidir. Bebek ve 

çocuk ölümlerinin yüksek olduğu toplumlarda doğurganlık oranları 

yüksektir. Çocuk sayısının fazla olması Becker ve meslektaşları 

tarafından çocuk yetiştirmede kalite-miktar takası olarak tanımlanan 

fakir ailelerin ağırlıklı olarak sağlığa ve her bir çocuğun eğitimine 

yatırım yapma imkanını azaltır. Üçüncü kanal bireysel emek 

verimliliğinin ötesinde iş ve altyapı yatırımlarının getirilerinin 

azalmasıdır (WHO, 2001).   

Morbidite ve mortalite oranlarındaki artış makroekonomik etki 

kanallarının temel tetikleyicisidir ve yaşam beklentisindeki azalmanın 

da temelini oluşturmaktadır.  Morbidite oranlarındaki artış, emek 
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verimliliğini negatif etkilerken sağlık harcamalarını pozitif etkiler. Bu 

etkiler eğitim yatırımlarının yanı sıra, tasarruf davranışlarını da 

değiştirebilir ancak hasta işçiler sağlıklı işçilere kıyasla daha düşük 

verimliliğe sahip oldukları için negatif emek verimliliğinin etkisi daha 

fazla olacaktır (Cuddington, 1993: 174). Bloom ve Canning (2008) 

sağlığın beşeri sermaye birikimi ve eğitim üzerindeki etkilerini iki 

mekanizmayla açıklamaktadır.  Birincisi sağlık durumunun iyi olması 

okullaşma oranını, kognitif (Bilişsel- öğrenme) yetenekleri ve öğrenme 

kapasitesini artırmaktadır. Eğitim ekonomik kalkınmanın anahtar 

öğeleri arasında yer almaktadır ve sağlık düzeyi eğitim seviyesini ve 

eğitime katılım durumunu belirleyici bir niteliğe sahiptir. Hastalıklar 

öğrencilerin derse katılımını negatif etkileyerek öğrencilerde bilişsel ve 

fiziksel fonksiyon kayıplarına neden olurken, uzun dönemde yetişkin 

verimliliğinin azalmasına da neden olmaktadır (WHO, 2001). Bu 

bağlamda çocukluk dönemlerinde görülen hastalıkların uzun dönemde 

gelecek nesilleri de negatif etkileyecek dinamik bir yapıya sahip 

oldukları söylenebilir. Hastalıklar sadece cari dönemdeki beşeri 

sermaye birikimini değil, eğitim kanalıyla gelecek dönemdeki beşeri 

sermaye birikimini de negatif etkilemektedir.  

Mortalitedeki değişmeler işgücünün yaş yapısını ve iş gücü büyüme 

oranını değiştirir. İşgücünün ortalama yaşı aşağıdaki gibi formüle 

edilebilir (Haacker, 2002:19); 

𝑦as(t) = ∫ (i−t+b)Li,tditt−b−a∫ Li,tti=t−(b−a) di = ∫ (i−t+b)e−∫ g(j)djti e−∫ mi(j)djti ditt−b−a∫ e−∫ g(j)djtitt−(b−a) e−∫ mi(j)djti di           (2.1)                               
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Denklemde yer alan 𝐿𝑖,𝑡 i zamanında işgücü piyasasına giren ve t 

zamanına kadar yaşayan işgücü miktarını göstermektedir.  α yaşında 

işgücüne katılan ajanlar b yaşına kadar aktif kalabilir j zamanda yeni 

işgücüne katılan insanların büyüme oranını g(j) ve mi(t), 𝐿𝑖,𝑡 için ölüm 

oranlarını temsil etmektedir. 

Mortalite oranları mi(t), artar, i zamanında işgücü piyasasına giren ve 

t zamanına kadar yaşayan işgücü miktarına oranı, e−∫ mi(j)djti   kadar 

azalır.  Daha genç işçilerin daha tecrübeli işçilere oranı, e−∫ g(j)djti  kadar 

artar.  İşgücünün ortalama yaşı düştüğü için uzmanlaşmış iş gücü diğer 

bir deyişle nitelikli işgücü azalacaktır.  

Yaşam beklentisindeki değişmelerin bireylerin tüketim ve yatırım 

davranışları üzerindeki etkileri Bloom vd. (2002) tarafından analiz 

edilmiştir. Homoeconomicus olan bireyin bütün yaşamı boyunca temel 

amacı faydasını maksimize etmektir. Bireyin ömür boyu fayda 

fonksiyonu aşağıdaki denklem ile tanımlanabilir (Bloom vd., 2002: 6); 

∫ 𝑒−𝛿𝑡𝑇0 𝑈(𝑐𝑡, 𝑙𝑡 , ℎ𝑡)𝑑𝑡                                                                         (2.2)                                                          

Denklemde 𝑐𝑡 tüketimi, 𝑙𝑡 boş zamanı, ℎ𝑡 sağlığı ve 𝛿 boş zamanı temsil 

etmektedir. Bireyin ömür buyu elde edeceği fayda tüketim, boş zaman 

ve sağlık durumunun fonksiyonudur. Sağlık patikasının zaman içinde 

sabit olduğu varsayılmaktadır.  Bireyler seçimlerini boş zaman tüketim 

kısıtı altında yapmaktadır. Bireyin karşı karşıya olduğu kısıtlar; 𝑐𝑡 ≥ 0 ,       1 ≥ 𝑙𝑡 ≥ 0,      𝑊𝑇 ≥ 0  ve  𝑊𝑇 refah stokudur.                 (2.3)                                             
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𝑑𝑊𝑇𝑑𝑡 = 𝑟𝑊𝑇 + (1 − 𝑙𝑡) 𝑤𝑡 − 𝑐𝑡(tasarruf denklemi)                            (2.4)                                                      

 𝑤𝑡, ücret düzeyi, r faiz oranı ve 𝑊0 başlangıçtaki servet stokunu temsil 

etmektedir. Yukarıdaki denklem refahı da kapsayacak şekilde 

tasarrufları vermektedir. Bu durumda optimal tüketim ve boş zaman; 

dcdt = (r−δ)dUdc+d2Udcdldldt+ d2Udcdhdhdt−d2Udc2                                                                     (2.5)                                           

dUdlt = 𝑤𝑡 dUdct  ,    1 < 𝑙𝑡 < 0 ise                                                             (2.6) 

  dUdlt ≥ 𝑤𝑡 dUdct  l=1 ise                                                                         (2.7) 

 
dUdlt < 𝑤𝑡 dUdct     l=0 ise                                                                        (2.8) 

şeklinde tanımlanmıştır. Optimal tüketim seviyesinde bireylerin 

çalışırken satın aldıkları tüketim mallarının marjinal faydası ektra boş 

zamanın marjinal faydasına eşittir. 

Yaşam beklentisindeki artışlar her yaşta tasarruf oranını artırır. Bireyin 

yaşam beklentisi arttığında bireyin amacı yine faydasını maksimize 

etmektir ancak yeni fayda fonksiyonuna ait kısıtlar değişmektedir.  

Yaşam beklentisinin T’ den 𝑇′ ne arttığını kabul edelim. 𝑇′ = 𝜆𝑇 

Bireyin fayda fonksiyonu 

𝜆 ∫ 𝑒−𝜆𝛿𝑡𝑇′0 𝑈(𝑐𝑧, 𝑙𝑧, ℎ𝑧)𝑑𝑧                                                                           (2.9)                                                                              

şeklinde ifade edilebilir. 
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Bireyin karşı karşıya olduğu kısıtlar; 𝑐𝑧 ≥ 0 ,       1 ≥ 𝑙𝑧 ≥ 0,     𝐾𝑇 ≥ 0    şeklindedir.                                     (2.10)                                                 

𝑑𝐾𝑍𝑑𝑍 = 𝜆𝑟𝐾𝑍 + (1 − 𝑙𝑍) 𝑤𝑍 − 𝑐𝑍 𝑧 = 𝑡𝜆 , Kz =  𝑊𝑇/𝜆                        (2.11)                                    

Yaşam beklentisindeki artışların tasarruflar üzerinde pozitif etkiler 

yapması faiz oranlarına ve zaman tercihi oranına bağlıdır. Faiz oranları 

ve zaman tercihi oranı pozitifse, yaşam beklentisindeki artışlar 

tasarrufları pozitif etkilemektedir. Morbidite ve mortalite artışları 

yaşam beklentisinde azalmaya neden olarak tasarruf oranlarını 

azaltmaktadır. 

İkincisi “ortalama yaşam süresindeki artış ve mortalitedeki azalış 

beşeri sermayeyi artırarak eğitim ve tecrübe artışının getirilerinin 

artmasına” neden olmaktadır (Bloom & Canning, 2008).  

Ajanlar ne kadar eğitim alacaklarına okula devam etme maliyetleri ile 

nitelik kazanımı sonucu elde edecekleri getiriyi kıyaslayarak karar 

vermektedir. Yani bir birey için okula devam etmenin fırsat maliyeti 

çalışması durumunda elde edebileceği gelirdir. Birey ne kadar eğitim 

alacağına okul masrafları ile okulu bitirmesi durumunda elde edeceği 

ücret düzeyini kıyaslayarak karar vermektedir. “Düşük yaşam 

beklentisine sahip olan çevreler yüksek belirsizlik ve göreceli olarak 

düşük satın alma gücüne sahip oldukları için bireyler sağlık ve eğitime 

yatırım yapmaktan vazgeçmektedir” (WHO, 2009). 

Beşeri sermaye tarafından sürdürülen ekonomik büyüme modelinde 

bireylerin amaçları beklenen faydalarını maksimize etmektir ve 
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bireylerin eğitim ve sağlık yatırımı tercihleri riskten kaçınma 

katsayısına bağlı olarak belirlenmektedir (Finlay, 2006: 9). Ekonomide 

çıktı düzeyi (𝑦𝑇𝑡), verimlilik parametresi (A), beşeri sermaye stoku (𝑒𝑇𝑡 ) 

ve emek arzı 𝐿𝑇𝑇  tarafından belirlenmektedir (Finlay, 2006:12). 𝑦𝑡𝑇 = 𝐴𝑒𝑇𝑡𝐿𝑇𝑇                                                                                               (2.12)                                           

Bireysel fayda fonksiyonu (Finlay, 2006:9); 𝑈𝑡𝑡 = 𝑢(𝑐𝑡𝑡) + 𝜋𝑡+1𝑢(𝑐𝑡+1𝑡 )                                                                   (2.13)                         

Denklemde yer alan 𝑈𝑡𝑡; t dönemindeki faydayı ifade ederken, 𝑐𝑡𝑡; t 

dönemindeki tüketimi, 𝑐𝑡+1𝑡  gelecek dönemdeki tüketimi, 𝜋𝑡+1, hayatta 

kalma olasılığını temsil etmektedir. Modelde zaman tercihi oranı sıfıra 

eşittir.  Yukarıdaki denklem sabit riskten kaçınma katsayısına ait bir 

denklem haline getirilirse aşağıdaki denkleme dönüşür; 

𝑈𝑡𝑡 = (𝑐𝑡𝑡)1−𝛾1−𝛾 𝜋(ℎ𝑡, 𝑧)̅ (𝑐𝑡+1𝑡 )1−𝛾 , 𝛾𝜖(0,1)                                                    (2.14)                                                                            

𝛾 = 1𝜎 , riskten kaçınma katsayısıdır. Denklemde ℎ𝑡, toplumsal sağlık 

düzeyini, 𝑧̅, belirli bir dönemde sağlık düzeyine yapılan yatırımları 

göstermektedir. Göreli riskten kaçınma katsayısı büyüdükçe birey 

riskten kaçınmaktadır. Bu durumda gelecek dönemde tüketimi artırmak 

için daha yüksek bir risk primine ihtiyaç duyulacaktır. 

Gelecek dönemdeki beşeri sermaye stoku, okullaşma oranı ile cari 

dönem beşeri sermaye stokuna bağlıdır. Denklemde zorunlu okullaşma 

oranı (𝑠̅) ile gönüllü okullaşma oranı (𝑠𝑡), gelecek dönemdeki beşeri 
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sermaye stoku  𝑒𝑡+1𝑡 ; cari dönemdeki beşeri sermaye stoku 𝑒𝑡𝑡’dir. 𝑒̅; 
geçmişten bugüne toplam beşeri sermaye stokunu temsil etmektedir. 𝑒𝑡+1𝑡 = 𝐵𝑒𝑡𝑡(𝑠𝑡 + 𝑠̅)                                                                                 (2.15)                                                       𝑒𝑡𝑡 = 𝑒𝑡𝑡−1 + 𝑒̅                                                                                     (2.16)                                             𝑒𝑡+1𝑡 = 𝐵(𝑠̅ + 𝑠𝑡)𝑒𝑡𝑡−1 + 𝐵𝑒̅(𝑠̅ + 𝑠𝑡)                                                      (2.17)                                                                      

𝑒𝑡 = 𝑒̅ {1−2𝐵(𝑠̅+𝑠𝑡)1−𝐵(𝑠̅+𝑠𝑡) } {𝐵(𝑠̅ + 𝑠𝑡)𝑡} + 𝐵�̅�(𝑠̅+𝑠𝑡)1−𝐵(𝑠̅+𝑠𝑡)                                       (2.18)                         

𝐵(𝑠̅ + 𝑠𝑡) < 1 ise beşeri sermaye durağan durum denge noktasına 

yönelecektir. Yukarıdaki denklemin limiti t sonsuza giderken, sıfıra eşit 

olacaktır.  İçsel büyüme  

𝐵(𝑠̅ + 𝑠𝑡) > 1  ve 
1−2𝐵(𝑠̅+𝑠𝑡)1−𝐵(𝑠̅+𝑠𝑡) > 0                                                        (2.19)                                   

şartları sağlandığında sürdürülebilir.  

Beşeri sermayenin içsel büyümeyi sağlayabilmesi yüksek okullaşma 

oranlarına sahip olunması ile mümkündür. Yaşam beklentisindeki 

azalma üretken yaşam süresini azaltır ve dolayısıyla ücretlerin bugünkü 

değerleri ve beşeri sermaye yatırımlarının getirisi de azalır. Ajanlar 

ortalama eğitim seviyesini azaltmak için okuldan erken ayrılma kararı 

verebilir. Bu beşeri sermaye bir üretim faktörü olduğu için doğrudan 

çıktı düzeyini etkiler. Bir girdi tamamlayıcısı olarak eğitimdeki azalış 

marjinal sermaye verimliliğini de negatif etkilemektedir.  Tasarruflar 

ve fiziki sermaye yatırımları bu modelde içsel olduğu için ekonomi 
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daha düşük bir tasarruf sermaye düzeyinde dengeye gelmektedir 

(Ferreira vd., 2011:5). 

Morbidite ve mortalite artışları toplumsal yaşam döngüsünü de 

etkilemektedir (Kalemli-Özcan vd. 1998:3). Hastalıklar emeklilik 

süresini uzatarak ömür boyu gelir hipotezi çerçevesinde tasarrufların 

maksimum olduğu seviyeyi değiştirmektedir. Yaşam beklentisindeki 

azalma yaşam döngülerini etkileyerek, emeklilik için yapılan 

tasarrufları azaltır. Toplam yurtiçi tasarruf seviyesindeki azalma 

fiziksel sermaye birikimine yapılan yatırımların azalmasına neden olur 

ve ekonomik büyümeyi olumsuz etkiler (Weil, 2007:2).                                     

İlave olarak hastalık ve yaralanmalardan kaynaklanan sağlık 

harcamalarındaki artış cari dönemde sağlık dışı mal ve hizmet tüketimi 

için ayrılan kaynakları azaltması bakımından bir fırsat maliyeti yaratır. 

Özellikle sosyal güvenlik sistemlerinin sınırlı olduğu gelişmekte olan 

ülkelerde hane halkları ilave sağlık harcamalarının ekonomik yükünü 

azaltmak için tüketim davranışlarını değiştirmektedir. Gelişmekte olan 

ülkelerde hane halklarının sağlık dışı mal ve hizmet tüketimi geçimlik 

düzeye yakındır.  Bu nedenle hastalık durumunda hane halkları yurtiçi 

tasarruflarını azaltmakta, varlık satımı veya borçlanma yoluyla sağlık 

harcamalarını finanse etmektedir. Düşük toplam tasarruf oranlarının 

faiz oranlarını ve dolayısıyla yatırımların fırsat maliyetini artırması 

olasıdır. Bu nedenle hastalıklar sermaye birikimini ve ekonomik 

büyümeyi negatif etkiler (WHO, 2009).  
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Sağlığın yatırımları artırmadaki rolünü açıklamanın bir diğer yolu 

sağlığın doğrudan yabancı yatırımları çekmedeki rolünü açıklamaktır. 

Ev sahibi ülkenin beşeri sermaye düzeyi doğrudan yabancı yatırım 

akımlarının dağılımını etkileyebilir.  Çoğu zaman fiziksel sermaye 

yatırımlarının başarısı tamamlayıcı nitelikli işgücünün varlığına 

bağlıdır.  Bu durumda sağlıklı işgücü doğrudan yabancı sermaye 

yatırımlarını güvence altına almada önemli bir faktördür.  Beşeri 

sermayenin işçi sağlığı biçiminde yer alması işçilerin verimliliğini 

artırarak doğrudan yabancı yatırım çekmeye yardım eder (WHO, 2009). 

Bu bağlamda morbidite ve mortalite artışlarının bireylerin dönemler 

arası tüketim ve yatırım tercihlerini ve doğrudan yabancı yatırım 

akımlarını negatif etkilemesi beklenmelidir. 

Morbidite ve mortalite artışları sadece doğrudan yabancı yatırım 

akımlarını etkilemekle kalmaz, aynı zamanda dış ticaret akımlarını da 

etkiler. Pahalı sağlık mallarının ithalatı artarken, düşük yurt içi 

verimlilik, ihracatı azaltır. Ekonominin stratejik sektörleri etkileniyorsa 

ihracat gelirlerindeki düşüş ciddi olacaktır.  Hem kamu bütçesinin hem 

de ödemeler dengesinin baskı atında kalması borç geri ödemelerinde 

sıkıntılar yaşanmasına neden olabilir ve uluslar arası ekonomik 

kurumlardan ekonomik yardım alınması gerekebilir (Dixon vd., 2002). 

3.1.2. Hastalıkların Mikro Ekonomik Etkileri 

Hastalıkların yayılma mekanizmaları bireysel düzlemlerden toplumsal 

düzlemlere doğru etkiler yaratmaktadır. Hastalıklar her bir ekonomik 

karar birimini farklı boyutlarda etkileyerek, toplumsal bazda negatif 
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etkiler yaratmaktadır.  Bu etkiler mikro ekonomik etkiler olarak 

adlandırılabilir. 

3.1.2.1. Hastalıkların Hane Halkları Üzerindeki Etkileri 

Hastalıkların hane halkları üzerindeki etkileri de doğrudan etki 

mekanizmaları ve dolaylı etki mekanizmaları olmak üzere ikiye 

ayrılabilir. Hastalıkların harcama bileşenlerinde meydana gelen 

değişmeler doğrudan etki mekanizmaları, hastalıklardan kaynaklanan 

mortalite ve morbidite artışlarının emek arzında meydana getirdiği 

değişme dolaylı etki mekanizması olarak adlandırılabilir. 

Gelişmekte olan ülkelerde aileler hem tıbbi bakım maliyetlerindeki artış 

ve emek arzı ve verimliliğindeki azalmadan kaynaklanan gelir kaybı 

nedeniyle önemli hastalıklara yakalanmaları durumunda büyük finansal 

risklerle karşı karşıya kalmaktadır, Gelirdeki düşmeyle eşanlı olarak 

sağlık harcamaları artmaktadır (Steinberg vd., 2002: 18).  

 
Şekil 15: Tüketim ve Sağlık Değiş tokuşu 

Kaynak: Mahal vd. 2010: 16 
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Şekil 15 hastalıkların artması durumunda bireylerin sağlık harcamaları 

ile sağlık dışı mal ve hizmet tüketimi tercihleri arasındaki değiş tokuşu 

göstermektedir. X ekseni tüketilen mal miktarını temsil ederken, Y 

ekseni toplumun sağlık hizmetlerinden yararlanma düzeyini temsil 

etmektedir. 𝐶∗  toplum tarafından tüketilen toplam mal miktarını temsil 

etmektedir. AB eğrisi sağlık hizmetlerinden faydalanma düzeyinin 

sağlıkla bağlantılı mal ve hizmet tüketimini nasıl etkilediğini 

göstermektedir. B noktası sağlık harcaması sıfır iken toplumun sağlık 

dışı mal tüketimini vermektedir. Diğer yandan A noktası bireylerin 

gelirlerinin tamamını sağlıkla ilgili mal tüketimine harcamaları 

durumunda toplumun sahip olduğu sağlık düzeyidir. 𝐶∗ toplumun 

sağlık dışı mal tüketimi, ℎ∗ toplumun sağlık hizmetlerinden yararlanma 

düzeyi iken, C∗B segmenti toplumun sağlık harcaması düzeyini temsil 

etmektedir.  

Morbidite artışları sağlık harcamalarında artışa neden olmaktadır. 

Ancak Jones (2002)  bireysel sağlık harcamalarındaki artışların sadece 

mortalite artışlarından değil, teknolojik gelişmişlikten de 

kaynaklanabileceğini ileri sürmektedir. 
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Şekil 16: Sağlık Üretim Fonksiyonundaki Değişim 

Kaynak: Mahal vd. 2010:16 

 

Şekil 16 Sağlık teknolojisindeki değişmelerin sağlık talebi üzerindeki 

etkisini göstermektedir. Sağlık teknolojisinde iyileşme olduğunu ve 

sağlık teknolojisindeki ilerlemeden dolayı sağlık üretim fonksiyonun 

AB’den BC’ ye kaydığını düşünelim.  Toplum tarafından seçilen yeni 

denge noktasının �̅� noktası olduğunu kabul edelim.  Bu durumda yeni 

denge noktasında hem sağlık hizmetlerinden yararlanma düzeyi hem de 

sağlık harcamaları önceki denge noktasına göre daha yüksek olacaktır.  

Sağlık harcamalarının gelir düzeyi arasındaki ilişki incelenirken iki 

hususa dikkat edilmelidir. Birincisi sağlık hizmetlerinden yararlanma 

olanaklarındaki ve orantılı olarak sağlık harcamalarındaki artışların 

gelir akımını pozitif etkilediğini söyleyebilmek için kazanç/kayıp 

kıyaslamalarının doğru yapılması gerekmektedir. İkincisi, Sağlık 

harcamalarındaki artışların niceliksel büyüklükten ziyade etkinlik 

bağlamında değerlendirilmesi gerekmektedir (Mahal vd., 2010:17). 

Toplumun sağlık hizmetlerinden yararlanma düzeyi h∗ iken, koruyucu 
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sağlık önlemleri alındığında aynı sağlık statüsü seviyesinde hastalıklar 

için katlanılacak maliyet sıfır olacaktır. Bu durumda sağlık harcamaları 

seviyesini gösteren C∗B  düzeyi bireylerin vazgeçmek zorunda kaldığı 

sağlık dışı mal ve hizmet miktarını ya da olası alanlara kaydırılması 

mümkün olduğu halde sağlık sektörüne aktarılmak zorunda kalınan 

kaynak miktarını temsil etmektedir ve   bu nedenle 𝐶∗ etkin tüketim 

noktası olarak adlandırılamamaktadır ve sağlık harcamaları sosyal çıktı 

üzerinde negatif bir etkiye neden olmaktadır. 

Hastalıklar bireylerin harcama bileşenlerini değiştirerek bireysel fayda 

fonksiyonlarının değişmesine neden olur. Bireyin temel amacı mal ve 

hizmet tüketiminden elde ettiği faydayı maksimize etmektir.   

Bardhan & Udry (1999) tarıma dayalı bir ülke ekonomisinden yola 

çıkarak hastalıkların bireysel fayda fonksiyonunda meydana getirdiği 

değişmeyi incelemektedir. Faydasını maksimize etmeye çalışan bir 

bireye ait fayda fonksiyonu aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır; 𝑚𝑎𝑥𝑈(𝑐,𝐻, 𝐿)                                                                                  (2.20)                                              

Bireysel fayda tüketilen mal ve hizmet miktarı dışında bireyin sağlık 

düzeyi ve boş zaman tercihlerine de bağlıdır.  Hastalıklar bireylerin 

tüketim ve boş zaman tercihlerini etkileyerek bireysel fayda 

fonksiyonlarında değişmeye neden olacaktır.  

Morbidite artışı nedeniyle gelir düzeyi azalan hane halkları cari 

tüketimleri ile gelecekteki tüketimleri arasında değiş tokuş yapmak 

zorunda kalabilir. Dolayısıyla hastalıklar bireylerin dönemler arası 

tüketim tercihlerini değiştirmektedir.  
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Bireye ait fayda fonksiyonunun aşağıdaki gibi verildiğini kabul edelim 

(Finkelstein vd., 2013: 228) 

U = ( 11−γ) (C11−θ + 11+δ (1 − γ)E1[U2](1−θ)/(1−γ))(1−γ)/(1−θ)
       (2.21)                 

Yukarıdaki fayda fonksiyonunda γ göreli riskten kaçınma katsayısı, 1/θ 

dönemler arası ikame elastikiyeti, δ amortisman oranını 

göstermektedir.𝛾 ≥ 0 ve 𝜃 ≥ 0, E1[U2] 2.  dönemde beklenen fayda 

fonksiyonudur. 1. dönemde kişinin gelecekteki sağlık statüsü 

bilinmediğinden ikinci dönemde elde edilen fayda stokastiktir. 

İkinci dönem fayda fonksiyonu U2 = (1 + φ1S) 11−γC21−θ + SΨ(H)                                               (2.22)                                                    C2 İkinci dönem sağlık dışı tüketimi, H sağlık hizmetleri tüketimi ve S 

hastalık indikatörüdür.  Hastalık ikinci dönemde faydayı iki şekilde 

etkiler; Birincisi hastalık ikinci dönem tüketimin marjinal faydasını 1 +φ1 faktörü belirler. İkincisi sadece hasta insanlar sağlık hizmetlerinden 

fayda sağlar.  Bununla birlikte ikinci dönemdeki sağlık harcamalarının 

b kadarı bütün bireylerin sahip olduğu sosyal güvenceyi temsil 

etmektedir ve  τ  vergi oranı ile gelirden finanse edilen kaynaklarla elde 

edilmektedir. Bununla birlikte birinci dönemde bireyler gelecekteki 

sağlık statülerini bilmekte ve ikinci dönem gelirlerinin ne kadarını 

tüketip ne kadarını tasarruf edeceklerine gelecekteki sağlık statülerine 

göre karar vermektedir. 

Bireyin karşı karşıya olduğu bütçe kısıtı, 
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𝑌(1 − 𝜏) = C1 + 11+r (C2 + (1 − b)H)                                                (2.23)                

Denklemde yer alan r değeri reel faiz oranını temsil etmektedir. Birey 

sağlıklıysa (S=0) ikinci dönemde sağlık dışı tüketim basit olarak ikinci 

dönem refaha 𝑊 = (1 + 𝑟)(𝑌(1 − 𝜏) − C1 eşittir. Bu yüzden U2,S=0 = 11−γ W1−γ                                                                           (2.24)                   

İkinci dönemde birey hastaysa sağlık hizmetlerini karşılama ve sağlık 

dışı tüketim tercihlerini maksimize etme problemiyle karşı karşıyadır. 𝑈2(𝐶2, 𝐻 = 𝑌(𝐶2,𝐻𝑀𝑎𝑥 1 + φ1) 11−γ C21−γ + φ2 11−γ H1−γ(Amaçfonksiyonu)    (2.25) 

 𝐶2 + (1 − 𝑏)𝐻 = 𝑊  (kısıt fonksiyonu)                                        (2.26)                               

Bireyin hasta olması durumunda ikinci dönemde optimal sağlık dışı mal 

ve hizmet tüketimi ve yararlandığı sağlık hizmeti aşağıdaki denklemle 

ifade edilebilir; 

𝐶2 = 𝑊/(1 + 𝜑21𝛾(1 + 𝜑1)−1𝛾(1 − 𝑏)1−1𝛾)                                         (2.27)                

ve 

H = φ21γ(1 + φ1)−1γ(1 − b)1−1γW /φ21γ(1 + φ1)−1γ(1 − b)1−1γ       (2.28)                                          

(1)  ve (2) nolu denklemler birbirleri yerine ikame edilirse hasta bir 

birey için ikinci dönem fayda fonksiyonu ikinci dönem refah düzeyinin 

bir fonksiyonu olarak yazılabilir; 

U2,S=1 = 11−γ (1 + φ1) + (1 + (1 + φ1)−1γ(1 − b)1−1γφ21γ)γ W1−γ       (2.29)                    
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Dönemler arası bütçe kısıtı ve yaşam boyu fayda fonksiyonu 

kullanılarak beklenen ikinci dönem fayda düzeyi çözümlenebilir. Refah 

sürekli gelirin bir fonksiyonudur.𝑊 = 𝑤𝑌.  Hastalık ve sağlık için 

ikinci dönemde dolaylı fayda fonksiyonu; 𝑣(𝑌, 0) = 11−γ (wY)1−γ                                                                     (2.30)                                                                                    

ve 

𝑣(𝑌, 1) = 11−γ (1 + φ1)(1 + φ21γ(1 + φ1)−1γ(1 − b)1−1γ)γ (wY)1−γ         

  

Bu dolaylı fayda fonksiyonu nonlinear bir denklem şeklinde yazılabilir; 𝑣 = 𝛽1𝑆 ∗ 𝑌𝛽2 + 𝛽3𝑌𝛽2 + 𝜂                                                        (2.32)                                 

𝛽1 = (1 + φ1) (1 + φ21γ(1 + φ1)−1γ(1 − b)1−1γ)γ W1−γ1−γ − W1−γ1−γ      (2.33)                                    

𝛽2 = 1 − 𝛾 ve 𝛽3 = W1−γ1−γ                                                                       (2.34)                                   

Durum bağımlılık katsayısı; 

1 + φ1 = 𝛽1𝛽3+1(1+𝑚(1+𝑏))𝛾                                                                        (2.35)                                                          

denklemiyle ifade edilebilir. Yukarıdaki denklemde m sağlık 

hizmetlerinin sağlık dışı tüketimine oranı, b sağlık harcamalarının 

sağlık sigortasını kapsayan kısmı ve γ göreli riskten kaçınma 

katsayısıdır.  Bu denkleme göre sağlık harcamalarındaki artışların 

tüketim bileşimini ve dolayısıyla refahı artırıcı etkisi bireysel sigortaya 
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bağlıdır. Eğer bireysel sigorta bireyin hastalık maliyetlerinin tamamını 

karşılıyorsa ikinci dönemde sağlıkla ilgili mal ve hizmet tüketimi 

dolayısıyla sağlık harcamalarındaki artış, bireysel refahı artırabilir. 

Ancak bireysel sigorta sistemi bireylerin hastalık maliyetlerinin 

tamamını karşılamıyorsa sağlık harcamalarındaki artış bireysel refahı 

azaltıcı etkilere neden olmaktadır. 

Sosyal güvenlik ağlarındaki ve resmi güvenlik piyasalarındaki 

eksiklikler aileleri tasarruflarını azaltma, varlık satışı, ailelerden ve 

sosyal destek ağlarından transferler,  yerel kredi piyasalarından borç 

alma gibi gayri resmi mekanizmalara güvenmeye zorlamaktadır 

(Morduch, 1999). 

3.1.2.2. Hastalıkların Firmalar Üzerindeki Etkileri 

Kötü sağlık firma gelirini ve karlılığı negatif etkileyerek üretkenliği ve 

etkin kaynak kullanımını olumsuz etkileyebilir.   Sağlık harcamalarına 

ayrılan payın artması firmanın karlarını yatırıma dönüştürme 

performansını azaltarak firma sahiplerinin tüketim olanaklarını veya 

refahını azaltır. Kötü sağlık koşullarının neden olduğu çalışma ve 

verimlilik kaybının teknolojik gelişmeler sayesinde kısmen veya 

tamamen telafi edilebilmesi mümkündür. Ancak hastalıktan 

kaynaklanan bu işçi değişimi aşırı kapasite kullanımına yol açarak 

firma maliyetlerinin yükselmesine yol açabilir (WHO, 2009) 
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Şekil 17: Hastalıkların Firmalar Üzerindeki Etkileri 

Kaynak: Daly, 2000: 15 

 

Hastalıkların firma faaliyetleri üzerindeki etkileri de doğrudan etki 

mekanizmaları ve dolaylı etki mekanizmaları olmak üzere ikiye 

ayrılabilir. Parasal maliyet artışları doğrudan etkileri temsil ederken, 

emek stokunu ve emek verimliliğini azaltıcı etkileri dolaylı etkileri 

temsil etmektedir. Sigorta maliyetleri, emeklilik fonları, sağlık ve 

güvenlik, tıbbi destek, kontrol ve danışmanlık hizmetleri ve cenaze 

masrafları parasal maliyetleri oluştururken, işe devam edememe ve işçi 

devir oranındaki artış, verimlilik kaybı, düşük moral seviyesi, örtük 

bilgi kaybı emek stokunu ve emek verimliliğini azaltıcı dolaylı etkileri 

oluşturmaktadır. Parasal maliyet artışları toplam maliyetleri artırarak 

firmaların üretken yatırım yapma olanağını azaltırken, verimlilik 

kayıpları da firmanın üretkenliğini olumsuz etkileyerek firma 
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güvenilirliğini olumsuz etkilemekte bu durum firma karlılığı üzerinde 

negatif etkiler yaratmaktadır.    

Hastalık emek arzını hem niceliksel olarak hem de niteliksel olarak 

aşındırıcı etkilere neden olmaktadır. Afsa & Givord (2002) Grossman 

(1972), Case & Deaton (2005) modellerinden yola çıkarak bireylerin 

optimal işten ayrılma süresini nasıl belirlediklerini inceleyen ampirik 

bir çalışma yapmışlardır. Bu bağlamda sağlık statüsü ve tüketim 

olanakları bir bireyin optimal işe devam etme süresini belirleyen temel 

faktörlerdir. Tüketim olanakları ve sağlık statüsü de karşılıklı 

nedenselliğe sahiptir. 

Grossman (1972) sağlık statüsünü yaşa bağlı olarak aşınan dayanıklı bir 

sermaye malı olarak ele almakta ve sağlık stokundaki artışı sağlık 

yatırımlarındaki artışa bağlamaktadır. Grossman’a göre bireysel fayda 

sağlık hizmeti tüketimi ile sağlık dışı mal ve hizmet tüketiminin bir 

fonksiyonudur.  Grossman (1972)’ye göre gelecek dönemdeki net 

sağlık stoku şu şekildedir; Ht+1 = Iİ + (1 − δİ)Hİ                                                                      (2.36)                                                                                    

Verilen denklemde Iİ cari dönemdeki sağlık yatırımlarını temsil 

ederken, Hİ cari dönemdeki sağlık stokunu, δİ aşınma oranını ve Ht+1 

gelecek dönemdeki sağlık stokunu temsil etmektedir. Bununla birlikte 

net sağlık stoku denkleminde yer alan δİ çevresel faktörlere bağlı iken 

cari sağlık yatırımları işe gidilemeyen gün sayısına (s) ve π fiyat 

düzeyinde tıbbi malzeme tüketimine (x) bağlıdır. Bu durumda sağlık 

statüsü (Afsa & Givord, 2002 :5) 
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Ht+1 = i(s, x) + (1 − δİ)Hİ                                                             (2.37)                                                     

denklemiyle ifade edilebilir. Bu durumda birey tüketim ve sağlık 

statüsü arasında bir denge kurarak optimal işten ayrılma süresini 

seçecektir.ℎ̅ − 𝑠 etkin çalışma süresi, w ücret düzeyi ve 𝜏 istirahat için 

tazminat oranı olmak üzere bireyin tüketim denklemi; c = w(h̅ − s) + 𝜏𝑤𝑠 −  πx = wh̅ − w(1 − 𝜏)𝑠 − πx                    (2.38)                                        

Sağlık üretim fonksiyonunu Cobb Douglas üretim fonksiyonuyla s ve 

x’in bir fonksiyonu şeklinde yazarsak optimal işten ayrılma süresi ve 

tüketim miktarı fayda fonksiyonlarının c’ye ve s’ye göre birinci 

türevleri sıfıra eşitlenerek bulunabilir. 𝑖(𝑠, 𝑥) = 𝜃𝑠𝜎𝑥1−𝜎  iken birinci türevler alınarak sıfıra eşitlendiğinde 

optimal işe devam etmeme süresine ulaşılmaktadır. s∗ = [w(1 − τ)]σuc(c∗z∗) − kσuz(c∗z∗) = 0                                  (2.39)                            c∗ = wh̅ − w(1 − τ)σ−1s∗                                                             (2.40)                                                                 𝑧∗ = 𝑘[w(1 − τ)]1−σs∗ + (1 − δİ)z0                                                (2.41)               

İşe devam etmeme oranı (s) arttıkça sağlık düzeyi (z) yükselirken, 

tüketim (c) düşecektir. Simetrik olarak s azaldıkça c artarken, z 

düşecektir.  İşe devam etmeme oranındaki yükselme bireyi sağlık 

statüsünü olumlu etkilerken, işe devam etmeme nedeniyle bireysel 

gelirde meydana gelen azalmalar bireyin tüketim olanaklarını da 

olumsuz etkilemektedir. Bu bağlamda işe devam etmeme oranındaki 

artış sadece arz bağlamında değil, talep bağlamında da negatif etkilere 
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neden olmaktadır. Ancak etkilerin büyüklüğü temel olarak aşağıdaki 

faktörlere bağlıdır (Leowenson & Whiteside, 1997); 

➢ Bireylerin şirketlerdeki pozisyonları, 

➢ Üretim sürecini yapısı ve şirketin işçi devri konusundaki başarısı, 

➢ Bireye şirket tarafından sağlanan olanaklar 

➢ Hastalıkların diğer şirketler ve hükümetler üzerindeki etkisi. 

3.1.2.3. Hastalıkların Kamu Sektörüne Etkileri 

Hastalıklar hem sektörel bazda hem de toplumsal bazda çok boyutlu 

etkilere sahiptir. Morbidite ve mortalite artışları hem nicelik hem nitelik 

bakımından kamusal emek stokunu azaltıcı etkiler yaratmakta, 

kurumsal bazda ortaya çıkan üretim etkileri özel sektörde çalışan bir 

firma ile benzerlik taşımaktadır. Hastalıklardan kaynaklanan morbidite 

artışları emek verimliliğini azaltarak beşeri sermayenin getirisini 

düşürmektedir. Bu bağlamda çalışanların gelir seviyesi ve kamusal mal 

ve hizmet üretimi azalmaktadır.  Harcanabilir gelir düzeyindeki azalma 

önemli kamusal gelir kaynaklarından biri olan vergi düzeyini 

düşürmektedir. 

Hastalıklar sadece mal ve hizmet üretimi kanalıyla değil, sosyal 

güvenlik kanalıyla da kamu sektörünü önemli ölçüde etkiler.  

Hükümetler aynı zamanda bir hastalığın tedavisi, koruyucu önlemlerin 

alınması, hastalıkların yarattığı toplumsal yükün azaltılması için gerekli 

planlamanın yapılması ve sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde 

yürütülmesinden de sorumludur. Bu bağlamda hastalıklar kamusal 

gider yükünü artırıcı etkiler de doğurmaktadır. Sağlık hizmetlerine 
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talebin artması, hükümetin fonksiyonel harcama bileşenlerinde önemli 

değişimlere neden olmakta, kamu harcamaları içinde sağlığa ayrılan 

pay veya GSYİH içinde sağlık harcamalarına ayrılan pay sürekli olarak 

artmaktadır. Bu etki Baumol Etkisi olarak adlandırılmaktadır. Neo 

Klasik iktisadi öğretiye göre reel ücret düzeyi ortalama verimlilik 

düzeyine göre belirlenmektedir.  Ancak sermaye yoğun sektörlerde 

ücret düzeyleri emek verimliliğine bağlı olarak artarken, eğitim, sağlık, 

güzel sanatlar gibi emek yoğun sektörlerde verimlilik artışı olmamasına 

rağmen reel ücret düzeyleri ekonomik büyüme sürecine bağlı olarak 

belirlenmekte ve bu durum maliyet baskısı yaratarak bu sektörlerde 

göreli fiyatların yükselmesine neden olmaktadır (Baumol, 1967).  Bu 

etki iktisadi öğretide Baumol Etkisi olarak adlandırılmaktadır. 

“Hastalıklarla mücadelede hastalığı önlemek için ne tür politikaların 

uygulanması gerektiği aynı zamanda bir asimetrik enformasyon sorunu 

da ortaya çıkarmaktadır” (Bell vd., 2006). 
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BÖLÜM 4: 

EKONOMİK MALİYETLERİN ÖLÇÜMÜNDE 
KULLANILAN YAKLAŞIMLAR 

Hem doğrudan maliyetlerin ölçümünde hem de dolaylı maliyetlerin 

ölçümünde seçilen ekonomik perspektif bakımından farklı yaklaşımlar 

kullanılmaktadır. Bu yaklaşımlar aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmak-

tadır. 

4.1. Doğrudan Maliyetlerin Ölçümüne Yönelik Yaklaşımlar 

Doğrudan maliyet hesaplamalarında ele alınan döneme bağlı olarak 

aşağıdaki yaklaşımlar kullanılabilir. 

➢ Top Down -Bottom Up Yaklaşımı 

➢ İnsidansa3 Dayalı Yaklaşım-Prevelansa4 Dayalı Yaklaşım 

➢ Prospektif-Retrospektif Yaklaşım 

4.1.1.Top-Down (Yukarıdan Aşağıya) Yaklaşımı  

Bu yaklaşım belirli hastalıklar için toplamsal bazda maliyetlerin 

incelenmesine dayalıdır.  Belirli hastalık grupları tarafından kullanılan 

sağlık hizmetlerinin toplam sağlık harcamasına oranlanması ile 

hesaplanmaktadır (Sam vd. 2009: 47). Epidomolojikal veya 

vasıflandırılabilir risk yaklaşımı olarak da bilinen Top Down yaklaşımı, 

hastalık veya risk faktörünün ortaya çıkması nedeniyle elde edilen 

 
3 İnsidans, insidans hızı (IH) veya insidans oranı, belirli bir nüfusta belirli bir zaman dilimi 
içerisinde belirli bir hastalık veya hastalıkların yeni olgularının sayısını ifade eder.  
4 Prevalans, prevalans hızı veya prevalans oranı, belirli bir nüfusta, belirli bir zaman dilimi 

içerisinde, çalışma kapsamında yer alan, belirli bir hastalık veya hastalıklara 
sahip tüm olguların oranıdır. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCfus
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oransal bir hesaplamadır ve Morgenster vd. (1980) tarafından 

geliştirilen topluma atfedilebilir fraksiyon (PAF)5 olarak bilinen 

ölçümlere dayanmaktadır (Segel, 2006: 16).  Belirli bir hastalığa sahip 

olan insanların, bu hastalıkla bağlantılı olarak başka hastalıklara sahip 

olma olasılığı, hasta olmayan insanlara göre daha yüksektir.  Bu 

bağlamda belirli bir hastalığa sahip olan insanların sağlık hizmeti 

kullanım oranı da hasta olmayan insanlara göre daha yüksektir (ADA, 

2003: 920). Top down yaklaşımında maliyetler aşağıdaki 

formülasyonla hesaplanmaktadır (Songer & Ettaro, 1998: 11) ; 

Toplam sağlık harcamaları × belirli bir hastalık içinsağlık hizmetlerinin kullanımıToplam sağlık hizmetlerinin kullanımı             (3.1)                                     

Top down yaklaşımında masraflar bütçeden ayrılan kaynaklardan ve 

verilen sağlık hizmeti birimindeki bütün harcamalar kullanılarak 

hesaplanmaktadır. Ortalama hasta başına maliyet toplam yıllık 

masrafların toplam hasta sayısına bölünmesiyle bulunmaktadır. Ancak, 

bu ortalama değer spesifik hastaları veya hastalıkları yansıtmaz. Direkt 

hastayla ilgili harcamalar belirlenemez ve böylece farklı hastaların veya 

hastalıkların ciddiyet farklılıklarından dolayı harcamalarda meydana 

gelen farklar hesaba alınamaz (Eroğlu, 2002:140). Top Down 

yaklaşımına dayalı hastalık maliyeti analizlerinde maliyetlerin doğru 

oluşturulmaması olasıdır. Birincisi ulusal sağlık harcamalarının 

kullanılması nedeniyle toplam doğrudan maliyetler fazla veya eksik 

 
5Topluma Atfedilebilen Oran: Herhangi bir hastalığa veya ölüm nedenine özgü risk 
faktörünün etkisi bazı alternatif maruziyet senaryolarıyla hesaplanabilir. Burada eğer bu risk 
faktörüne maruziyet ortadan kaldırılırsa veya azaltılırsa toplumda bu hastalık veya ölüm 
nedeninin de orantısal azalması söz konusudur mantığı mevcuttur. Bu durum Topluma 
atfedilebilir oran olarak adlandırılmaktadır. 
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tahmin edilebilir. İkincisi ulusal sağlık harcamalarına dahil edilmeyen 

maliyet kategorilerinin dışlanması sapmalı tahminler yapılmasına 

neden olabilir. Son olarak bu metotla ilgili diğer problem tüm 

maliyetlerin birincil tanıya atfedilebilmesidir. Bu ciddi bir problemdir 

(Tarricone, 2006: 54). 

4.1.2. Bottom up (Aşağıdan Yukarıya) Yaklaşımı 

Bottom up yaklaşımı hasta örneklemine dayalı maliyet datalarını bir 

araya getirir ve tüm nüfus için maliyet tahmini yapar (Konnopka vd.,  

2009: 15). Bottom up yaklaşımında maliyet tahminleri iki aşamada 

yapılmaktadır. Birinci adım kullanılan sağlık girdilerinin miktarını 

belirlemek ve tahmin etmektir. İkinci adım belirli tıbbi hizmetleri ve 

sağlık hizmetlerini üretmek ve sunmak için kullanılan birim girdi 

maliyetlerini tahmin etmektir. Toplam maliyetler kullanılan metrajların 

(ölçümlerin) birim maliyetleri çarpanı aracılığıyla elde edilir (Jo, 2014: 

333).  Bottom up yaklaşımında toplam maliyetler aşağıdaki 

formülasyonla hesaplanmaktadır (Songer, 1998: 11);  
𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑙𝑒𝑟 = (Belirli hastalıklar için sunulan sağlık hizmetlerinin ortalama maliyetleri ) 𝑥 ( Belirli hastalıklar için sunulan  sağlık hizmetlerinin toplam kullanımı)          

Hastaya özel maliyetler sadece “bottom up” yöntemiyle belirlenebilir. 

Bu yöntemde direkt harcamalar (ilaçlar, kateterler, prosedürler) her bir 

hasta için birer birer kaydedilir (Eroğlu, 2002: 140).  Bottom up 

yaklaşımında elde tutulan ve ihtiyaç duyulan veri seti çalışma alanına 

bağlı olarak değişmektedir (Tarricone, 2006: 54). Bu yöntem çok 

zahmetlidir.  Bu nedenle hali hazırda bu metodu kullanan çok az 

çalışma bulunmaktadır. 
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4.1.3. İnsidansa Dayalı Yaklaşım 

Hastalığın başlangıcından insidans kohortundaki bireylerin (hastaların) 

tamamının tedavisine veya ölümüne kadar geçen süre içerisindeki 

yaşam maliyetlerini ölçer. Hastalığın yaşam maliyetleri doğası gereği 

longitudinal data setleri olduğu için, tıbbi harcamalarla ilgili bu 

varsayımların ve verimlilik kayıplarının olası etkilerinin yanı sıra 

hastalığın seyri, hastalık süresi ve sağ kalım oranları gibi hastalığın 

doğası ile ilgili bilgiler de tahminlere ulaşmada önemlidir (Javitt & 

Chiang, 1995: 603).  İnsadansa dayalı yaklaşımın önemli özellikleri 

şunlardır (Mauskopf, 2012:1); 

➢ Bireysel fayda maksimizasyonuna dayalı bir maliyet etkinlik 

oranı tahmin eder. 

➢ Sağlık kazanımları için toplumun ödemeye razı olduğu 

miktarların kıyaslanmasına olanak sağlayarak yeni bir sağlık 

politikasının etkinliği hakkında bilgi sağlar. 

➢ Toplam nüfusun sağlık hizmetlerinden yararlanma olanakları 

veya yıllık bütçe üzerindeki etkilerini analiz etmez. 

➢ Genellikle toplum üzerindeki dolaylı etkileri yakalayamaz. 

➢ Yeni müdahalenin piyasa payına bağlı olarak farklılık göstermez. 

➢ Yeni sağlık politikalarının maliyet etkinliğini tahmin etmek için 

sıklıkla kullanılmaktadır. 
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4.1.4. Prevalansa Dayalı Yaklaşım 

Bu yaklaşımda hastalığın başlangıç yılına bakılmaksızın, bir yıllık bir 

zaman periyodu içinde bir hastalığın maliyetleri ölçülür.  Prevelansa 

dayalı çalışmalar çalışma yılı içinde bir hastalıkla ilgili bütün medikal 

maliyetleri ve morbidite maliyetlerini kapsamaktadır.  (Segel, 2006: 9). 

Prevalansa dayalı yaklaşımın sahip olduğu önemli özellikler şunlardır 

(Mauskopf, 2012: 1) ; 

➢ Yıllık veya kümülatif maliyetlerle iktisadi temellere dayanmayan 

sağlık kazanımlarını tahmin etmektedir. 

➢ Müdahalenin yeterliliği, toplumsal sağlık kazanımları, seçilen 

zaman tercihine bağlı olarak parasal değer, bu oranlar için uygun 

aşınma değerlerinin seçimi ile ilgili karar yapıcılara bilgi sağlar 

ve bunlar Dünya sağlık Örgütü tarafından tavsiye edildiği gibi 

GDP’nin oranı olarak hesaplanmaktadır. 

➢ Sağlık müdahalelerinin (politikaların) dolaylı etkileri ele 

alınabilir. 

➢  Maliyetlerin çıktıya oranı zaman içinde maliyet ve sağlık çıktısı 

değişimine bağlı olarak değişmektedir. 

➢ Bu yüzden aşılama programlarının ekonomik değerlendirmele-

rinde sıklıkla kullanılmaktadır. 
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4.1.5. Retrospektif Yaklaşım 

Prospektif veya Retrospektif yaklaşım ayrımı çalışmanın başlangıcı ile 

data toplama arasındaki dönemsel ilişkiye bağlı olarak yapılmaktadır 

(Tarricone, 2006:54). Retrospektif yaklaşımın kullanıldığı çalışmalarda 

bütün ilgili vakalar çalışma başladığında gerçekleşmiştir. Data toplama 

işlemi geçmiş dönemde elde edilen kayıtlı verilerin 

değerlendirilmesiyle yapılmaktadır (Saha & Gerdtham, 2013: 4). 

Retrospektif yaklaşıma dayalı hastalık maliyeti araştırmalarının önemli 

bir avantajı daha ucuz olması ve daha az zaman almasıdır. Özellikle 

sonuçlarının görülmesi uzun zaman alan hastalıklarda daha etkin 

sonuçlara ulaşılmaktadır ve datalar yetersiz olduğunda kullanılabilir 

(Tarricone, 2006: 54). 

4.1.6. Prospektif Yaklaşım 

Prospektif yaklaşımda çalışmaya başlandığında ilgili vakalar henüz 

gerçekleşmemiştir. Dataları toplamak için araştırmacılar zaman içinde 

hastaları takip eder ve ihtiyaç duyulan data elde edilir. Prevelansa ve 

insidansa dayalı çalışmalar prospektif ve retrospektif yaklaşımlara 

dayalı olarak yapılabilir. Retrospektif yaklaşımda ilave herhangi bir 

varsayım olmadan hasta ulaşım maliyetleri, zaman maliyeti gibi 

maliyet bileşenlerini ele almak mümkün değildir. Özellikle 

sonuçlarının görülmesi uzun zaman alan hastalıklarda etkin sonuçlar 

elde edilmesi mümkün değildir (Saha & Gerdtham, 2013:4). 
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4.2. Dolaylı Maliyetlerin Ölçümüne Yönelik Yaklaşımlar 

Dolaylı maliyetlerin ölçülmesi ile ilgili üç farklı yaklaşım söz 

konusudur. 

➢ Beşeri Sermaye Yaklaşımı 

➢ Ayrık Maliyet (Friction Cost) Yaklaşımı 

➢ Ödemeye İsteklilik Yaklaşımı 

4.2.1. Beşeri Sermaye Yaklaşımı 

Beşeri sermaye yaklaşımı Solow tarafından değinilen Neo Klasik 

İktisadi öğretiye dayalı büyüme modellerinden yola çıkmaktadır. Beşeri 

sermaye emeği ve bilgisiyle diğer üretim faktörlerinin de verimliliğini 

artırabilen bir faktördür.  

Morbidite ve mortaliteyle bağlantılı verimlilik kayıpları bireyin 

tamamen sağlıklı çalışması durumunda gelecekte bireyin toplam 

üretime sağlayabileceği katkının piyasa değeridir.  Bu yüzden beşeri 

sermaye metodu gelecek dönemin verimliliği için gelecek dönemdeki 

kazançların bir proxy olarak kullanıldığı varsayımı altında bireyin 

gelecekteki gelirinin bugünkü değerini tahmin etmek için tasarlanmıştır 

(Jo, 2014: 329).  Bir başka deyişle beşeri sermaye metodu morbidite ve 

mortaliteden kaynaklanan gelecek dönem gelirinin iskonto edilmiş 

bugünkü değeridir (WHO, 2011: 48). Beşeri sermaye stokunun 

hesaplanmasında farklı yaklaşımlar kullanılmaktadır. 
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Şekil 18: Ölçüm Metotlarının Sınıflandırılması 
Kaynak: Liu & Fraumeni, 2014:7 

 

Liu & Fraumeni (2014) beşeri sermayenin ölçümü ile ilgili yaklaşımları 

temel olarak indikatörlere dayalı yaklaşımlar ve parasal ölçümler olarak 

ikiye ayırmaktadır. İndikatörlere dayalı yaklaşımlar da kantitatif 

indikatörler ve kalitatif indikatörler şeklinde ikiye ayrılırken, parasal 

ölçümler maliyete dayalı yaklaşım, gelire dayalı yaklaşım ve kalıntı 

yaklaşımı olmak üzere üçe ayrılmaktadır. 

4.2.2. İndikatörlere Dayalı Yaklaşım 

Beşeri sermaye eğitim ekonomisi, istihdam edilebilirlik ve ekonomik 

büyüme olmak üzere birbiriyle bağlantılı üç temel alan için önemlidir. 

Beşeri sermayenin bağlantılı olduğu alanlar ve alanlar arasındaki ilişki 

ağı aşağıdaki tabloda verilmektedir. 

Beşeri sermayenin 
ölçümü

İndikatöre Dayalı 
Yaklaşım

Kantitatif  
indikatörler

Kalitatif 
İndikatörler

Parasal 

Ölçümler

Maliyete dayalı 
yaklaşım

Gelire dayalı 
yaklaşım

Kalıntı
yaklaşımı
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Şekil 19: Beşeri Sermayenin Bağlantılı Olduğu Alanlar 
Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

İndikatörlere dayalı yaklaşım beşeri sermaye indikatörleri olarak 

gösterilen okuryazarlık oranı, okula kayıt olma oranları, okuldan 

ayrılma oranları, okul dönemi, test sonuçları, kazançlar ve istihdam 

edilebilirlik değerlerine dayalı beşeri sermaye ölçümü indikatörlere 

dayalı yaklaşım olarak adlandırılmaktadır (Stroombergen vd., 2002: 

11). Yetişkin okuryazarlık oranı bir ülkenin genel eğitim statüsü 

hakkında bilgi vermek için kullanılan anlamlı bir göstergedir. 

Okuryazar oranı ilk kez Romer (1986), Azariadis & Drazen (1990) 

tarafından beşeri sermayenin ölçümü için ekonomik büyüme 

denklemlerinde kullanılmıştır (Le vd., 2005: 18).  

Okula kayıt oranları gelecekte herhangi bir dönemde beşeri sermaye 

stokuna yansıtılabilecek cari beşeri sermaye yatırımlarını ölçmektedir. 

Barro (1991), Mankiw vd. (1992), Levine & Renelt (1992) ve Gemmel 

(1996) düzeltilmiş büyüme modellerinde okula kayıt oranlarının beşeri 

sermaye için proxy değişken olarak kullanıldığı çalışmalardır (Trinh, 

2006: 37).  
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Hem okuryazar oranları hem okula kayıt oranları teorik modellerde 

beşeri sermaye kavramının en önemli belirleyicileri olarak görülmüştür. 

Ancak, bu proxy değişkenler cari işgücünün kalitesi ve toplam eğitim 

yatırımlarına karşı duyarlı olduğu için toplam öğrenim süresinin beşeri 

sermaye ölçümü için daha uygun olduğu fikri yaygınlık kazanmıştır.  

Barro & Sala-i Martin (1995), Barro (1997), Barro & Lee (2001), 

Benhabib & Spiegel (1994), Gundlach (1995), Islam (1995), Krueger 

& Lihndal (2001), O’Neill (1995) ve Temple (1999) beşeri sermayenin 

ölçümünde toplam öğrenim süresini proxy değişken olarak 

kullanmışlardır (Wöbmann, 2003:244-245).  

Öğrenin süresi bakımından eğitime katılım ölçümleri büyük ölçüde 

hatalı ölçümlerdir ve eğitim kalitesini göstermez. Test skorları, eğitim 

kalitesinin ölçülmesinde eğitime harcanan zamandan daha iyi sonuçlar 

verir. Bu perspektif ilk kez Gintis (1971) ve Bowles & Gintis (1976) 

tarafından sorgulanmıştır (Levin, 2013: 72). Hanushek & Kimko (2000) 

matematik ve fen bilimlerinde bilişsel başarıyı gösteren test skorları ile 

işgücü kalitesi arasında pozitif ilişki olduğunu ortaya koyarak, beşeri 

sermayenim iktisadi büyümeyi pozitif etkilediğini ortaya koymuştur. 

Kazanç değişkeni indikatörlere dayalı yaklaşım göstergelerinden bir 

diğeridir. Mincer (1974) eğitim yatırımlarına dayalı bir kazanç 

fonksiyonu türeterek beşeri sermaye ile gelir eşitsizliği arasındaki 

ilişkiyi incelemiştir. Beşeri sermaye yatırımlarındaki artış, gelir 

eşitsizliğini artırmaktadır.   
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İstihdam edilebilirlik indikatörlere dayalı yaklaşımın son bileşenidir.  

İstihdam edilebilirlik akademik yetenekten daha fazla aranmaktadır.  

Maani (1997) beşeri sermaye stokunun belirlenmesinde formel 

eğitimden ziyade istihdam edilebilirliğin önemine vurgu yapmıştır 

(Stroombergen vd., 2002:16). Eğitim bilişsel yetenekleri artırarak 

işgücü kalitesini pozitif etkilemekte, işgücü niteliğindeki artış istihdam 

edilebilirliği artırarak işsizlik oranlarını azaltmaktadır (Psacharopoulos 

& Schlotter, 2010:17-18). Bu bağlamda istihdam edilebilirlik beşeri 

sermaye stoku göstergelerinden biri olarak kullanılmaktadır. 

4.2.3. Parasal Göstergelere Dayalı Yaklaşım 

Parasal göstergelere dayalı yaklaşımlar gelire dayalı yaklaşım, maliyete 

dayalı yaklaşım ve kalıntı yaklaşımı olmak üzere üçe ayrılmaktadır. 

4.2.3.1. Maliyete Dayalı Yaklaşım 

Maliyete dayalı yaklaşım beşeri sermaye yatırım maliyetlerinin 

toplanması aracılığıyla beşeri sermaye stokunun ölçülmesine 

dayanmaktadır (Dae-Bong, 2009:7) Bu yaklaşımın kökenleri beşeri 

sermayeyi ebeveynlerin çocuk yetiştirme maliyetlerine dayalı olarak 

tahmin eden Engel (1883) tarafından geliştirilen üretim maliyeti 

metoduna dayanmaktadır. Engel’e göre 26 yaşına kadar bir birey 

tamamen üretici konumuna geldiği için, bir kişiyi yetiştirme maliyeti 

gebelikten 25 (x<25) yaşına gelene kadar gerekli olan maliyetlerin 

toplamıdır.  İ. sınıfa ait 25 yaşındaki bir bireyin yetiştirilme maliyetinin  

coi olduğunu ve yıllık maliyetin  coi + xcoiki   olduğunu varsayarak bireyin 

yetiştirilme maliyetini 
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𝑐𝑖(𝑥) = 𝑐0𝑖 + 𝑐0𝑖 [𝑥 + 12 𝑘𝑖𝑥(𝑥 + 1)] = 𝑐0𝑖 [1 + 𝑥 + 12 𝑘𝑖𝑥(𝑥 + 1)]  (3.3)                                      

denklemiyle formüle etmiştir (Le vd., 2005:5). 

Dagum & Slottje (2000) Engel’in yaklaşımını retrospektif yaklaşım 

olarak adlandırmış, Engel yaklaşımında sadece geçmişte kalan 

maliyetlerin ele alınmaması gerektiğini ve eğitim, sağlık hizmetleri, 

Sanitasyon, dinlenme gibi sosyal maliyetlerin ihmal edildiğini 

vurgulamıştır.  Machlup (1962), Nordhaus & Tobin (1972), Kendrick 

(1976) ve Eisner (1978) beşeri sermaye stokunu tahmin etmek için 

maliyete dayalı üretim yaklaşımını kullanmışlardır (Dagum & Slottje, 

2000: 75). 

Kendrick (1976) çocuk yetiştirme maliyetleri, eğitim harcamaları ve 

eğitimle alakalı diğer harcamalara ilave olarak analizlerine eğitime 

ayrılan zamanın fırsat maliyetini de (vazgeçilen gelir) eklemiştir 

(UNDP, 2014: 96).  Eisner (1985, 1989) 1945-1981 döneminde 

ABD’nin beşeri sermaye stokunu hesaplamak için Kendrick (1976) 

metodunu genişletmiştir ve iki analiz birbirine benzemektedir ancak 

Eisner (1985) beşeri sermaye dışı sermaye stokunun Kendrick (1976)’ 

dan daha yüksek olduğu bulgusuna ulaşmıştır (Do, 2015: 67). Bu 

yaklaşımın bir avantajı eğitime ve fayda maliyet analizleri için 

kullanışlı olabilecek diğer beşeri sermaye ile ilişkili sektörlere ayrılan 

kaynak miktarının tahmin edilmesine olanak sağlamasıdır.  Bununla 

birlikte yaklaşımın dezavantajları da vardır. Birincisi yaklaşım sadece 

arz yanlıdır. Bu nedenle bu yaklaşımı kullanarak yatay kesitsel ve 

dönemler arası kıyaslamalar yapmak zordur. İkincisi bireyler arası 

heterojenlikle birlikte eğitimciler arasındaki nitelik farklılıkları dikkate 
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alınmamaktadır. Diğer yandan bu yaklaşımda maliyetlerin nasıl dahil 

edileceğini ve nasıl hesaplanacağını belirlemek zordur (Fender, 2012: 

7). 

4.2.3.2. Gelire Dayalı Yaklaşım 

Bu yaklaşım beşeri sermaye stokunun değerini bireyin beklenen yaşam 

boyu gelirini tahmin ederek belirler (Gu & Wong, 2010: 12). Petty 

(1690) beşeri sermaye stokunu tahmin etmek için bu metodu kullanan 

ilk kişidir. (Dagum & Slottje, 2000: 72).  Belki de Petty (1690)  

bugünkü adıyla beşeri sermayeyi ölçmeye ve belirlemeye çalışan ilk 

kişidir ve beşeri sermayenin sosyoekonomik ve politik rolü ile 

ilgilenmiştir. Petty’e göre beşeri sermaye refahın babasıdır ve bir 

ulusun zenginliğinin belirlenmesinde diğer faktörlerden daha 

önemlidir.  Petty’ nin beşeri sermaye stoku değerini ölçümü iskonto 

oranı olarak faiz oranlarını kullanarak sürekli faiz geliri sağlayan 

ücretler toplamının sermayeleştirilmesi esasına dayanmaktadır. 

Ücretler toplamı veya kazanılmış gelir ulusal gelir ile mülkiyet gelirleri 

arasındaki farka eşittir (Folloni & Vittadini, 2010: 248-279) ve bu 

miktar beşeri sermaye stokunun değerini vermektedir.  

Kiker (1966)’ya göre insan olmanın parasal değerini bilimsel olarak 

tahmin etmeye çalışan ilk kişi Farr (1853)’dür. Farr (1853) düzeltilmiş 

yaşam tablolarından bireyin gelecekteki gelirlerinin bugünkü değerini 

hesaplamış, bireyin gelir kapasitesinin sermaye değerini tahmin etmiştir 

(Le vd., 2005: 18).   
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Bu yaklaşım Weisbrod (1981), Graham & Webb (1979) tarafından 

kullanılmış olmasına rağmen çığır açıcı çalışmalar Jorgenson & 

Fraumeni (1989, 1992) tarafından yapılmıştır.  Jorgen & Fraumeni 

yaklaşımı olarak da adlandırılan bu yaklaşımda yaşam boyu gelir 

yaklaşımı Neo Klasik yatırım teorisine uygulanmaktadır. Bu teoriye 

göre sermaye mallarının fiyatı yatırımlardan kaynaklanan gelecekteki 

sermaye hizmetlerinin tümünün iskonto edilmiş değerine bağlıdır. Kişi 

başına düşen değerler temelinde bu bireyin beşeri sermayesinin kişinin 

iskonto edilmiş yaşam boyu geliri tarafından belirlenebileceği anlamına 

gelmektedir. 

Gelire dayalı yaklaşımın bir başka varyasyonu beşeri sermaye indeksini 

oluşturan Mulligan & Martin (2000) tarafından geliştirilmiştir.  Bu 

model sadece beşeri sermaye stokunu değil, beşeri sermayeye ait 

fiziksel sermaye stokunu da emek gelirine dahil etmiştir. Daha yüksek 

fiziksel sermayeye sahip olan bölgeler belirli bir beşeri sermaye 

seviyesinde daha yüksek ücret alma eğilimdedir. Modelde aynı gelir 

düzeyine sahip olmamalarına rağmen eğitim işçilerin niteliklerinin aynı 

olduğu kabul edilmiştir. 

Gelire dayalı yaklaşımın bir avantajı örtülü olarak yansıtıldığı için keyfi 

bir amortisman oranının belirlenmesine gerek olmamasıdır. Bu 

yaklaşımın ana kısıtı emeğe marjinal verimliliğine göre ödeme 

yapıldığının varsayılmasıdır. Bu metot emeklilik yaşı ve amortisman 

oranı tercihlerine karşı duyarlıdır ve istihdam oranları, yaşam tabloları 

ve gelir düzeyi gibi kesin datalara dayanmaktadır (Fender, 2012:8-9). 
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4.2.3.3. Kalıntılara Dayalı yaklaşım 

Kalıntılara dayalı yaklaşım Dünya Bankası tarafından ulusal refah 

hesaplamaları aracılığıyla kullanılmıştır.  Bu yaklaşım toplam beşeri 

sermaye stokunu her bir ülkenin gelecekteki tüketim akımları ile maddi 

refah bileşenleri arasındaki fark ile ölçmektedir (Boarini vd., 2012: 14). 

World Bank (2006) tarafından geliştirilen bu yaklaşımda beşeri 

sermaye gayri maddi sermaye kapsamında yer almakta ve kalıntı olarak 

hesaplanmaktadır.  Gayri maddi sermaye kalıntı olarak hesaplanmıştır 

ve toplam refah ile üretilmiş ve doğal sermaye arasındaki farka eşittir.  

Bütün varlıklar ya doğaldır ya da üretilmiştir bu yüzden kalıntı beşeri 

sermayeyi de içermektedir.  

Üretilmiş sermaye stoklarının değeri sürekli envanter yöntemi ile 

hesaplanırken, doğal sermaye stokunun değeri net bugünkü değer 

yöntemi ile hesaplanmaktadır. Data yetersizliği nedeniyle toplam refah 

bileşenlerinin elde edilmesi imkansızdır.  Bu nedenler toplam refah 

ölçümü gelecekteki tüketimin net bugünkü değeri ile ölçülmektedir 

(World Bank, 2006: 23) . 

Kalıntı yaklaşımı daha az istatistiksel bilgi gerektiren çok sayıda ülkede 

uygulanabilir ancak bir takım kısıtlara sahiptir. Birincisi gelecekteki 

tüketim akımlarının iskonto edilmiş değeri başlangıç noktası olarak 

alınmakta, çeşitli sermaye akımlarının piyasa dışı faydaları göz ardı 

edilmektedir. İkincisi bu ölçüm hesaplama tanımlamalarına giren bütün 

terimlerdeki ölçüm hatalarını içermektedir. Doğal olarak bu durum 

beşeri sermaye ölçümlerinde sapmalı tahminler yapılmasına neden olur.  

Üçüncü olarak bu yaklaşım beşeri sermayede değişime neden olan 
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faktörlerin açıklanmasına olanak vermez (Liu & Fraumeni, 2014: 15-

16). 

4.2.4. Ayrık Maliyet Yaklaşımı 

Ayrık maliyet yaklaşımında emek piyasası koşullarının dolaylı 

maliyetler üzerindeki etkilerine odaklanılarak işe devam edememe 

durumunun emek verimliliği üzerindeki etkileri ile işe devam edememe 

ve yetersizliğin makroekonomik sonuçları ele alınmaktadır 

(Koopmanschap vd. 1995: 172) Ayrık maliyetler hasta bir işçiyi 

yenisiyle değiştirmek, yeni bir işçinin eğitim maliyetleri, hasta işçinin 

işe devam edemediği süre boyunca verimlilikte meydana gelen azalma 

ile ilgili maliyetlerden oluşmaktadır. (Sam vd., 2009: 47). Ayrık 

maliyet yaklaşımı tam istihdamın çoğu toplumda gerçekleşmediği 

düşünülerek geliştirilmiştir. Bir ekonomide işsizlik oranı friksiyonel 

işsizlik oranında daha yüksekse hasta bir işçi daha sık yer değiştirebilir 

(WHO, 2011: 48).   Bu yaklaşımın arka planında hastalıktan 

kaynaklanan üretim kayıplarının işgücü havuzu ve işyerinin 

özelliklerine bağlı olarak verimlilik kayıplarının bir kısmının absorb 

edilebileceği bu nedenle verimlilik kayıplarının beklendiği kadar büyük 

çıkmayabileceği düşüncesi yer almaktadır (Sam vd., 2009: 47). Ayrık 

maliyet yaklaşımını kullanarak hastalığın dolaylı maliyetini 

hesaplamak için aşağıdaki soruların cevaplanması gerekmektedir 

(Koopmanschap vd., 1995: 176); 

- Ayrık dönem ne zaman gerçekleşir? 

- Ayrık dönem ne kadar sürer? 

- Ayrık dönem boyunca dolaylı maliyetler nasıl belirlenebilir? 
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- Orta dönemde hastalıkların makroekonomik sonuçları nasıl 

tahmin edilebilir? 

Hastanın hastalanması ve iyileşip işe geri dönmesi arasında geçen süre 

ayrık periyot (friction period) olarak adlandırılmaktadır. Ayrık maliyet 

yaklaşımında hasta işçinin iyileştikten sonra işbaşına döneceği 

varsayılmaktadır. Ayrık maliyet yaklaşımı birtakım eksikliklere 

sahiptir. Birincisi friction periyottan sonra verimlilik maliyetlerinin 

olmamasıdır ki bu emeğin fırsat maliyetinin friction periyottan sonra 

sıfıra yaklaşacağı anlamına gelir. Sağlık hizmeti maliyetleri emek 

maiyetlerini de içermektedir. Emeğin fırsat maliyetinin sıfıra yakın 

olması aynı zamanda sağlık müdahalelerinin maliyetlerinin de azalması 

demektir. İkincisi Ayrık maliyet yaklaşımı sadece kısa dönem etkileri 

analiz etmektedir (McIntosh, 2010: 66).  

4.2.5. Ödemeye İsteklilik Yaklaşımı 

Ödemeye isteklilik yaklaşımı hastalık veya ölüm olasılığını azaltmak 

için bireylerin ödemeye razı olacakları miktarı ölçmektedir (Segel, 

2006: 12). Ödemeye isteklilik ölçümleri bir bireyin bir mal veya hizmeti 

kullanma veya reddetme tercihlerini inceleyerek bireysel memnuniyet 

değişimlerini değerlendirir. Ödemeye isteklilik yaklaşımında bir 

bireyin karşı karşıya olduğu sağlık riskleri ile bu riski azaltmak için 

ödemeye arzı olduğu parasal değerler arasındaki değiş-tokuş ele 

alınmaktadır.  Bununla birlikte algılanan medikal maliyetler, ağrı ve 

acının yanı sıra verimlilik kayıplarından kaynaklanan ücret kayıpları 

birleştirilmektedir (Rice vd. 2000: 195).  Tüketici teorisine gereğince 

bireyler kendi ölüm risklerini olası en küçük harcamayla takas 



 

114 HASTALIKLARIN EKONOMİK MALİYETLERİ VE EKONOMİK ETKİ 
MEKANİZMALARI 

edecektir.  Bu yaklaşımda ölüm riski ve refah tercihleri değiş tokuş 

ilişkileri bireysel kayıtsızlık eğrileri ile analiz edilmektedir ve ölüm 

riski ile refah arasındaki değiş tokuş oranı kayıtsızlık eğrinin eğimine 

eşittir (Hammit, 2000: 1396).  

 
Şekil 20: Ölüm Riski ve Refah Tercihleri 

Kaynak: Hammit, 2000: 1396 

 

Farksızlık eğrileri negatif eğime sahiptir ve orijine göre dış bükeydir.  p 

ile gösterilen ölüm riski ∆𝑝 kadar değiştiğinde refahta meydana gelen 

değişme ∆𝑤 = (𝑑𝑤𝑑𝑝) ∆𝑝 değerine eşittir. (𝑑𝑤𝑑𝑝) değiş tokuş oranı 

istatistiksel yaşam değeri olarak adlandırılır (Hammit, 2000: 1396). 

Ödemeye isteklilik yaklaşımında elde edilen veri setleri daha çok 

anketler yardımıyla oluşturulmaktadır. Ödemeye isteklilik 

yaklaşımında kullanılan ölçüm araçları satın alma davranışını ölçmeye 
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çalışan ölçüm araçları ve satın alma niyetini ölçmeye çalışan ölçüm 

araçları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.4 

Şekil 21: Ödemeye İsteklilik Yaklaşımında Ölçüm Tercihleri 
Kaynak : Breidert vd., 2006:3. 

 

Anket sorularının türüne göre bireylerin tercihleri açıklanmış tercihler 

ve belirtilmiş tercihler olmak üzere ikiye ayrılmakta, örneklem setine 

göre oluşturulan verilerde piyasa dataları ve deneyler, doğrudan 

araştırmalar ve dolaylı araştırmalar şeklinde sınıflandırılmaktadır 

(Breidert vd., 2006:3).  
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4.3. Hesaplanabilir Genel Denge Modelleri 

İktisat literatüründe farklı modellerin dayanağını teşkil eden pek çok 

farklı yaklaşım yer almasına karşın, iktisat literatüründe piyasa 

ekonomisinin işleyişi ile ilgili olarak iki temel yaklaşım hakim olmuştur 

(Serdaroğlu, 1997: 49): 

➢ Klasik Piyasa Teorisi temelinde oluşturulan genel denge analiz 

➢ Keynesyen gelenekteki makro modeller 

Bu yaklaşımlar çerçevesinde geliştirilen teori ve modellerle ekonomik 

olguları ve bulguları açıklama ve yönlendirme çabası iktisatçıların 

temel uğraşı haline gelmiştir. 

Genel denge yaklaşımının teorik temelleri 19. y.y sonunda Walras 

(1874) tarafından atılmıştır. Kısmi denge analizinden farklı olarak, 

Walrascı yaklaşımda ekonomi birbiriyle karşılıklı etkileşim içinde olan 

piyasaların oluşturduğu bütüncül bir yapı olarak tasarlanmaktadır 

(Özer, 2009: 30). 

Ekonominin tümünde mal ve üretim faktörlerinin miktar ve fiyatlarının 

eşanlı olarak belirlenmesi söz konusu olunca, üretici ve tüketicilerin 

temel davranışlarının, tüm birimlerinin dengede oldukları bir durum 

oluşmasını sağlayıp sağlayamayacağı ile ilgilidir. 

İdealize edilmiş tam rekabet piyasası koşullarına göre işleyen bu teorik 

çerçeve, her bir sektör için mal piyasalarının ve her bir üretim faktörü 

için faktör piyasalarının dengeye gelmesi koşuluna dayalı olarak bir 

ekonomideki temel birim olan üretici ve tüketicilerin davranışlarını eş 

anlı olarak çözümlemektedir. Buna göre üreticilerin kar maksimizas-
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yonu, tüketicilerin ise fayda maksimizasyonu yaptığı bir durumda, her 

bir sektör için mal piyasalarının ve her bir üretim faktörü için faktör 

piyasalarının dengede olmasını sağlayan göreli fiyat vektörü sisteminin 

çözümünü oluşturmaktadır (Erten, 2009: 38). 

Walras genel dengeyi denklemler seti biçiminde ifade etmiş, ortaya 

çıkan bu eşanlı denklemler sisteminin çözümü üzerinde durmuştur.  

Genel denge durumunun varlığının kanıtı olarak ise sistemdeki 

denklem ve değişken sayısının eşitliğine dayanmıştır. Oysa eş anlı 

denklemler sisteminin çözümü için denklem ve değişken sayısının 

eşitliği ne gerekli ne de yeterli koşuldur.  Genel dengenin varlığı 

1930’larda A. Wald tarafından yapılmıştır. Ancak bir matematikçi olan 

Wald’ın bu kanıtlamasının o yıllarda iktisatçılar üzerinde fazla bir etkisi 

ve dolayısıyla iktisat yazınına bir katkısı olmamıştır. Genel denge 

modelinin nümerik olarak çözümlenmesi bilgisayar teknolojisindeki 

gelişmelerle birlikte Arrow ve Debreu (1954) ve Mckenzie (1955) 

tarafından yapılmıştır (Erten, 2009: 39).  1970’li yıllarda petrol 

fiyatlarında meydana gelen büyük değişmelerin ABD ekonomisi 

üzerindeki etkilerini analiz etmek için çok sayıda model geliştirilmiş, 

ancak kurulan ekonomik modeller geçmiş dönemdeki petrol fiyatları 

verilerine dayandığı ve tarihi veriler cari döneme göre daha stabil 

olduğu için petrol fiyatları ile ekonomik performans arasındaki 

bağlantıyı açıklamak için yeni modellere ihtiyaç duyulmuştur. 

Hesaplanabilir genel denge modelleri bu amaçla geliştirilmiştir. 

(Devarajan & Robinson, 2002: 3).  Hesaplanabilir genel denge modeli 

Lief Johansen (1960) tarafından geliştirilmiş, teori, data ve hesaplama 
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teknolojisindeki gelişmelerle 1970’li yıllarda aktif olarak kullanılmaya 

başlanmıştır (Devarajan & Robinson, 2002: 19).  

HGD modellerinin kavramsal başlangıcı kapalı bir ekonomi için 

ürünlerin döngüsel akımı üzerine temellenir (Uğurlu, 2009: 3).  Dışa 

kapalı bir ekonomide ekonomik sistem hane halkları firmalar ve devlet 

olmak üzere üç ekonomik ajandan oluşmaktadır.  Ekonomik döngüsel 

akım şemasında hane haklarının üretim faktörlerine sahip olduğu 

varsayılmaktadır.  Firmalar mal ve hizmet üretiminde kullanmak için 

hane haklarından sahip oldukları üretim faktörünü kiralamaktadır. Aynı 

zamanda devlet de mal ve hizmet üreten bir iktisadi ajan olarak 

ekonomik sistemde yer almaktadır.  Ekonomik karar birimleri 

arasındaki gelir ve harcama akımları ekonomide aş anlı dengenin 

sağlanmasına neden olmaktadır.  Üretilen tüm mallar tüketilmektedir.  

Benzer şekli de arz edilen bütün üretim faktörleri üretim kullanılmakta 

üretim sürecinde atıl faktörler yer almamaktadır.  İktisadi karar 

birimlerinin, rasyonalite prensibine bağlı olarak hareket etmeleri 

ekonomide eş anı dengenin sağlanmasına yardımcı olmaktadır. 
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Şekil 22: Ekonominin Döngüsel Akış Şeması 

Kaynak: Uğurlu, 2009: 3 

 

Hesaplanabilir Genel denge Modeli üretimde etkinlik, tüketimde 

etkinlik ve bölüşümde etkinliğin eş anlı olarak sağlandığı varsayımına 

dayanmakta ve fiyat çözümlemesi buna göre yapılmaktadır. Bir 

anlamda hesaplanabilir genel denge modeline elde edilen çözüm 

kümesinin pareto optimumu sağlayan fiyat düzeyi olduğu söylenebilir.  

HGD kullanımının faydası tutarlı olması, teori temelli yapıda olması ve 

değişik piyasalar arasındaki ekonomik ilişkiyi yakalayabilme yeteneği 

ve modelleyebilmesidir. Herhangi bir sektördeki firmanın üretim 

politikası piyasa dengesini, hem firma tarafından üretilen mal 

piyasasındaki dengeyi etkileyerek hem de diğer firmaların faktör 

talebini değiştirerek etkileyebilir. Sırasıyla talepteki ve çıktıdaki bu 

değişimler kademeli olarak diğer piyasalarda değişime sebep olur. Tek 

piyasaya yoğunlaşan kısmi denge yaklaşımında, bu bağlantılar 
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kaybolduğu için tek firmanın üretim politikasının etkisi tamamıyla 

analiz edilemez (Mercan, 2015: 51). 

Hesaplanabilir genel denge modellerinin gelişimi girdi-çıktı ve 

doğrusal programlama modellerinin içsel bir fiyat mekanizması, üretim 

ve talepte Neo Klasik ikame, tekil aktörlerin kendi amaçları 

doğrultusunda optimizasyon davranışı ve ekonomideki akımların 

eksiksiz bir tasviriyle zenginleştirilmesinin doğal bir sonucu olarak ele 

alınmaktadır.  Girdi çıktı tabloları ve doğrusal programlama modelleri 

ekonomideki aktörlerin optimizasyon davranışını ve piyasalar 

arasındaki karşılıklı etkileşimi dikkate almamaktadır. Bu özellikleri söz 

konusu modelleri merkezi planlamayla yönetilen merkezi planlamayla 

yönetilen ya da devletin, ekonominin önemli bir kısmını oluşturduğu ve 

belirlediği gelişmekte olan ülkeler için daha uygun hale getirmektedir 

(Sunal, 2010:214) 

Model, bütün piyasaların dengede olduğu, tam istihdam koşullarını 

varsayarak göreli fiyatları çözen salt (pure) Walrasçı sistemle büyük 

oranda uyumlu olmasına karşın; üretim, tüketim ve dış ticaret 

denklemlerindeki ikame esnekliklerine sınırlamalar getirmesi 

bakımından “esneklik yapısalcıları” (elasticity structuralist) (Robinson, 

1989) modelleme geleneğine dayanmaktadır. Bunun yanında özellikle 

ithal malları ile aynı sektör sınıflandırmasında yer alan ve yurt içinde 

üretilen mallar arasında, sınırlı bir ikamenin olduğu düşünülmektedir. 

Benzer şekilde ihraç malları ile aynı sektör sınıflandırmasında yer alan 

ve yurtiçinde satışı yapılan mallar arasında da sınırlı ikame 

bulunmaktadır. Böylece, bu tanımlama ile yurtiçi fiyat sistemi, aynı 
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sektöre ilişkin ikame malları arasında, dünya fiyatlarındaki 

değişikliklerinden belli bir oranda yalıtılarak daha bağımsız bir şekilde 

ele alınmaktadır. Ayrıca kurulan model, faktör ödemelerinin üretim 

faaliyetine özgü olması (tam olmayan faktör akışkanlığı) nedeniyle de, 

Walrasçı modelden ayrılmaktadır (Güneş, 2009: 130).  

Büyüme ve yapısal dönüşüm, fiziki ve beşeri sermaye yatırımları, 

ticaretin rolü, üretkenlik ve verimlilik artışları, sanayileşme, makro 

şoklar, yapısal uyum, gelir dağılımı, maliye politikası, vergi politikası 

tasarımı, mali reform, borcun sürdürülebilirliği, harcama ve transfer 

politikaları, teşvik uygulamaları, yapısal reformlar, küreselleşme ve 

uluslararası bütünleşme, sermaye hareketleri, ticaret politikası reformu, 

teknik dönüşüm, üretim, sektörel hasıla, tarım, sanayi, haberleşme, 

ulaştırma, sektörel, bölgesel politikalar ve stratejiler, kurumsal 

dönüşüm, sermaye piyasaları, ve finansal parametreler gerek akademik 

çevreler gerek stratejik karar vericiler açısından Hesaplanabilir Genel 

Denge yaklaşımının kullanıldığı temel alanlardır.  Metodolojik açıdan 

hesaplanabilir genel denge modellerinin kullanıldığı alanlar ise modelin 

simülasyonu sırasında kontrollü deneyler yapılması, bağımlı ve 

bağımsız değişkenlerin ekonomi üzerindeki etkilerinin ayrıştırılması, 

cari politikaların implikasyonları, istikrarlı koşullar altında politika 

tasarımı, iç ve dış şoklara karşı geliştirilen politikaların etkinliğinin 

araştırılması, kötü-iyi ve optimal politikalar, iktisadi öngörü ve 

tahminler, alternatif tarih senaryoları, yol haritalarının oluşturulması ve 

karşılaştırılması, deneysel olarak önemli ilişkilerin tespiti ve odak 

geliştirilmesi, değişkenler arasındaki dolaylı (genel denge) etkilerin ve 
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bağlantıların çözülmesi, değişik alanlardaki yahut aynı alandaki farklı 

politikalar arasında sinerji oluşturulması,  dinamik ve değişen koşullar 

altında iyi politikanın seçimi vb. gibi sayılabilir (Telli, 2004: 6-7). 

4.3.1. Hesaplanabilir Genel Denge Modeli Türleri 

Hesaplanabilir Genel Denge Modelleri ele alınan zaman dilimi ve ele 

alınan ülke sayıları bakımından farklı kategorilere ayrılmaktadır.   

 

Şekil 23: Hesaplanabilir Genel Denge Modelleri 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 
 

Ele alınan ülke sayısı bakımından hesaplanabilir genel denge modelleri 

ulusal (tek ülkeli) ve global (çok ülkeli) modeller olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Ele alınan zaman dilimi bakımından ise Statik 

Hesaplanabilir Genel Denge Modeli, Yarı Dinamik Hesaplanabilir 

Genel Denge Modeli, Dinamik Hesaplanabilir Genel Denge Modeli 

olmak Üzere üç farklı kategoriye ayrılmaktadır. 
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4.3.1.1. Ulusal (Tek ülkeli) Hesaplanabilir Genel Denge 

Modeli 

Ulusal (Tek Ülkeli) Hesaplanabilir Genel Denge Modeli genellikle 

belirli bir ülkede uygulanan ulusal politikaların ekonomik etkilerini 

analiz etmek için kullanılan modellerdir (Peichl, 2008:6).  Standart 

Statik Genel Denge modeli Harberger (1962) tarafından geliştirilmiştir. 

Bu model zaman içermemekte, düzelmenin eşanlı olarak gerçekleştiği 

varsayılmaktadır. 

Hastalıkların ekonomik etkilerinin, maliye politikalarının, istihdam 

politikalarının analiz edildiği modeller tek ülkeli hesaplanabilir genel 

denge modellerine örnek gösterilebilecek modellerdir. Bu modellerde 

tek ülke baz alınmakta hanehalkı ve sektör sayısı, üretim faktörü sayısı 

çeşitlendirilmektedir. 

4.3.1.2. Çok Ülkeli (Global) Hesaplanabilir Genel Denge 
Modeli 

Tek ülkeli modeller sadece bir ülkeye odaklanırken, çok ülkeli 

hesaplanabilir genel denge modelleri, bölgesel ticaret anlaşmaları, 

bölgeler arası göç gibi ülkeler arası dinamik etkileri analiz eden 

modellerdir.  Tek ülkeli bir modelle çok ülkeli bir modeli kombine 

etmek mümkündür. Bir ülkede uygulanan politikanın diğer ülkeler 

üzerindeki etkileri de analiz edilebilir (Wobst, 2001: 34-35).   

4.3.1.3. Global Hesaplanabilir Genel Denge Modeli 

Doğrudan yabancı yatırımların etkileri, gümrük vergisi politikaları, 

ticari liberalizasyon, tarımsal ürün fiyatlarındaki oynaklıkların küresel 
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ticaret hacmi üzerindeki etkileri gibi çok ülkeleri modellerin çok 

ötesinde küresel nitelik taşıyan politikaların etkilerini analiz etmek için 

kullanılan modellerdir (Valenzuela vd.., 2005; Peichl, 2008; Bergman 

& Henrekson, 2003) 

4.3.1.4. Statik Hesaplanabilir Genel Denge Modeli 

Tek periyodlu model olarak da adlandırılan statik hesaplanabilir genel 

denge modeli tek bir zaman diliminde ülkenin ekonomik performansını 

etkileyen ticaret dengesinde meydana gelen dışsal bir şok veya herhangi 

bir şokun etkilerinim analiz edildiği modeldir. Tek biz dönemi 

kapsadığı için statik hesaplanabilir genel denge modellerinde dönemler 

arası etkileşimler dikkate alınmamaktadır (Burfisher, 2011: 8-9). 

4.3.1.5. Karşılaştırmalı Statik Hesaplanabilir Genel Denge 
Modeli 

Karşılaştırmalı statik modeller en sık kullanılan modellerdir. 

Karşılaştırmalı statik analizde başlangıç dengesi ve nihai denge olmak 

üzere iki farkı denge noktası arasındaki farklılıklar kıyaslanmaktadır. 

Başlangıç dengesi politika değişimi öncesindeki dengeyi ifade ederken, 

nihai denge politika sonrası gerçekleşen ekonomik dengedir. 

Karşılaştırmalı statik modellerde başlangıç dengesinden nihai dengeye 

gelinmesini sağlayan aktarım mekanizması incelenmez. Sadece iki 

dönem arasında ne kadar üretim kaybı, fiyat değişimi, ticaret değişimi 

olduğu incelenir (Piermartini & Teh, 2005: 4). 
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4.3.1.6. Dinamik Hesaplanabilir Genel Denge Modeli 

Statik modellerde yatırım, tasarruf ve kaynak etkileşimi gibi 

davranışsal modeller dışsal olarak belirlenmektedir. Dinamik 

hesaplanabilir genel denge modellerinde ise bireylerin zamanlar arası 

tüketim tercihleri ile firmaların zamanlar arası yatırım optimizasyonunu 

eş anlı olarak sağlayan ve yatırımların zaman patikasının 

belirlenmesine ve daha tatmin edici refah analizlerinin yapılmasına izin 

veren modellerdir (Piazolo, 1998:6) . Ele alınan dönemin sonuna kadar 

gelecek dönem denge değerleri hesaplanabilir.  Dinamik Hesaplanabilir 

Genel Denge Modelleri Ramsey (1928) büyüme modeline 

dayanmaktadır.  Ekonomideki hane halkının büyüklüğü ve tercih 

fonksiyonları özdeştir ve hane halkının gelirleri işgücü ve sermaye 

gelirlerinin toplamından oluşmaktadır (Peichl, 2008: 7). 

4.4. Dinamik Hesaplanabilir Genel Denge Modellerinde 

Kullanılan Mikro Modeller 

Hesaplanabilir genel denge modellerinde bütün ekonomik karar 

birimlerinin rasyonel davrandığı varsayılmakta üretimde etkinliğin, 

tüketimde etkinliğin ve teknik etkinliğin sağladığı optimum çıktı 

düzeyleri hesaplanmaktadır. Bu bağlamda mikro iktisadi karar 

birimlerinin üretim ve tüketim kararlarını nasıl verdikleri 

açıklanacaktır. 

4.4.1. Hane halklarının Tüketim Talebi 

Hesaplanabilir genel denge modellerinde hane halklarının CES fayda 

fonksiyonuna sahip oldukları kabul edilmektedir. Belirli bir bütçe 
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kısıtıyla karşı karşıya olan tüketici CES fayda fonksiyonunu maksimize 

etmeye çalışmaktadır. N tane mal tüketen bir tüketiciye ait fayda 

fonksiyonu; 

𝑈(𝑋1, 𝑋2, …… . . 𝑋𝑁) = [∑ 𝑎𝑖𝑋𝑖𝛿−1𝛿𝑁𝑖=1 ] 𝛿𝛿−1
                                              (3.4)                    

Denklemde 𝑋𝑖 değerleri tüketilen mal miktarlarını temsil ederken, 𝑎𝑖 
değeri tüketicinin bütçesinden o mala ayırdığı payı, 𝛿 ikame esnekliğini 

temsil etmektedir.  

Hane halkı geliri üretim faktörlerinin gelirlerinin toplamına eşittir. Bu 

durumda emek ve sermaye gibi iki üretim faktörünün kullanılması 

durumunda hane halkı geliri 𝑌 = 𝑃𝐾𝑖𝐾 + 𝑃𝐿İ𝐿                                                                               (3.5)                                                  

denklemi ile gösterilebilir. Denklemde Y değeri tüketicinin gelirini 

temsil ederken, 𝑃𝐾𝑖 ve 𝑃𝐿İ değerleri her bir üretim faktörünün fiyatını 

K ve L değerleri ise ekonomideki sermaye ve emek stokunu temsil 

etmektedir. Bu durumda tüketici sosyal hesaplama matrisinde yer alan 

her bir sektör için hane halkı faydasını aşağıda verilen fayda 

fonksiyonunu ve bütçe kısıtını kullanarak faydasını maksimize 

etmektedir. 

Amaç fonksiyonu Max 𝑈𝑖 = [∑ 𝑎𝑖𝑋𝑖𝛿−1𝛿𝑁𝑖=1 ] 𝛿𝛿−1
                                 (3.6)                            

Kısıt                       𝑌 = 𝑃𝐾𝑖𝐾 + 𝑃𝐿İ𝐿                                                         (3.7)                                                  
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4.4.2. Firmaların Üretimi 

 Hesaplanabilir genel denge modellerin maliyet minimizasyonunu 

sağlayan optimal faktör bileşimini ve seçtikleri varsayılmaktadır 

(Kunimitsu, 2012: 193). 

Modelde firmaların Cobb Douglas tipi üretim fonksiyonuna sahip 

oldukları kabul edilmektedir. N tane mal üreten bir üreticiye ait üretim 

fonksiyonu 

𝑌 = ∏ 𝐴𝐾𝑖∝𝐿𝑖𝛽 𝑁𝑖                                                                                        (3.8)                                                

denklemiyle ifade edilebilir. Denklemde  𝑌 çıktı değerini gösterirken, 𝐾𝑖 üretimde kullanılan sermaye miktarını, 𝐿İ üretimde kullanılan emek 

miktarını temsil etmektedir.  Firmanın karşı karşıya olduğu maliyet 

denklemi ise; 𝐶 = ∑ 𝑃𝑖𝑁𝑖=1 𝑋𝑖                                                                                   (3.9)                                              

denklemiyle ifade edilebilir. Denklemde 𝐶 değeri toplam maliyeti 

gösterirken, 𝑃𝑖 üretimde kullanılan üretim faktörlerinin fiyatlarını 𝑋𝑖 
değerleri ise üretimde kullanılan üretim faktörü miktarını temsil 

etmektedir. Bu durumda firmalar sosyal hesaplama matrisinde yar alan 

her bir sektör için maliyet minimizasyonunu sağlayacak faktör 

bileşimini ve çıktı düzeyini seçmektedir. Üreticilerin sahip oldukları 

amaç fonksiyonu ve kısıt denklemi  

Amaç fonksiyonu 𝐶 = 𝑃𝐾𝑖𝐾İ + 𝑃𝐿𝑖𝐿İ                                                (3.10)               
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Kısıt fonksiyonu𝑌 = 𝐴𝐾𝑖∝𝐿𝑖𝛽                                                          (3.11) 

şeklinde tanımlanabilir. 

4.5. Dinamik Hesaplanabilir Genel Denge Modellerinde 

Kullanılan Makro Ekonomik Özdeşlikler 

Genel denge makroekonomi modeli, mal piyasalarının, iş gücü ve 

sermaye piyasaları ile ödemeler dengesinin temizlenmesi için ürün 

fiyatlarının, kar oranlarının ve reel döviz kurunun içsel ayarlaması ile 

dengeye getirilir.  Her bir dönemde formel kesim reel ücretleri bölgesel 

işgücü piyasaları için sabitlenerek, işgücü piyasasındaki denge ise 

istihdam ayarlamaları (işsizlik oranı) aracılığıyla sağlanmaktadır. 

Dolayısıyla mal piyasalarında her bir sektörel ürün için toplam arz 

toplam talebe eşitlenmelidir (Yeldan vd., 2012: 24). 

Dışa kapalı bir ekonomide gelirin tüketilmeyen kısmı tasarruf 

edilmekte ve yatırımların finansmanında kullanılmaktadır. Bu durumda 

dışa kapalı ve devletin var olduğu bir ekonomide; 𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺                                                                                      (3.12)                                              𝑌𝐷 = 𝑌 + 𝑇𝑅 − 𝑇𝐴                                                                                (3.13)                                                       

 𝑌𝐷 = 𝐶 + 𝑆                                                                        (3.14)                                    𝐶 = 𝑌 + 𝑇𝑅 − 𝑇𝐴 − 𝑆                                                                    (3.15)                                                                                 

C denklemi Y’ de yerine konursa  

 𝑌 − 𝐼 − 𝐺 =  𝑌 + 𝑇𝑅 − 𝑇𝐴 − 𝑆                                                          (3.16)                                                                 
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Denklem düzenlendiğinde  𝑆 − 𝐼 = 𝐺 + 𝑇𝑅 − 𝑇𝐴                                                                     (3.17)                 

eşitliği elde edilir. 

Dışa kapalı bir ekonomide ulusal tasarruflar özel tasarruflar ile kamu 

tasarruflarının toplamından oluşan özel tasarruflar kamu ve özel kesim 

yatırımları toplamından oluşmaktadır. Toplam yatırımlar ise kamu ve 

özel kesimin sabit sermaye yatımları ile stok değişimlerinin toplamına 

eşittir. Dışa kapalı bir ekonomide özel kesim yatırımlarının tasarrufları 

aşan kısmı bütçe açığına eşittir. 

Dışa açık bir ekonomide toplam harcama  𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑁𝑋                                                                               (3.18)                                                                                     𝑌𝐷 = 𝑌 + 𝑇𝑅 − 𝑇𝐴                                                                          (3.19)                                                      𝑌𝐷 = 𝐶 + 𝑆                                                                                             (3.20)                     𝐶 = 𝑌 + 𝑇𝑅 − 𝑇𝐴 − 𝑆                                                                         (3.21)                                             

C denklemi Y’ de yerine konursa  𝑌 − 𝐼 − 𝐺 − 𝑁𝑋 =  𝑌 + 𝑇𝑅 − 𝑇𝐴 − 𝑆                                             (3.22)                 𝑆 − 𝐼 = 𝐺 + 𝑇𝑅 − 𝑇𝐴 + 𝑁𝑋                                                              (3.23)                     

değerine ulaşılır.  
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Bir ekonomide bütçe dengesi ve dış ticaret dengesi sağlanmışsa özel 

kesimde de yatırım tasarruf eşitliği sağlanmış olur.  

Bir Hesaplanabilir Genel Denge Modelinde yer alması gereken 

özellikler şunlardır (Robinson, 1986: 33); 

❖ Modelde analiz edilecek karar birimleri veya ajanların 

belirlenmesi ve tanımlanması 

❖ Aktörlerin karar verme mekanizmaları (kar maksimizasyonu, 

fayda maksimizasyonu) belirtilmelidir. 

❖ Aktörlerin dikkate aldığı değerler (fiyatlar, faiz oranları vb.) 

açıklanmalıdır. 

❖ Aktörlerin rol aldığı oyunun kuralları (piyasa yapısı, kurumsal 

yapı vb) belirlenmelidir. 

4.6. Sosyal Hesaplama Matrisi 

Sosyal Hesaplama Matrisi ekonomi çapındaki ilişkileri sergileyen ve en 

geniş ifadesiyle bir ekonomik bütünün yapısal özelliklerini tablolaştıran 

bir veri tabanı ve hesap sistemidir (Uğurlu, 2009:4). Sosyal Hesaplar 

Matrisinin kökenleri Kuznets (1937) ve Leontief (1941) tarafından 

yapılan çalışmalara dayanmaktadır.  İlk Sosyal Hesaplama Matrisi 

Stone (1960) tarafından geliştirilmiştir (Round, 2003:2). 

 Sosyal Hesaplama Matrisi ekonomide yaratılan gelirin hangi üretim 

aktivitelerince oluşturulduğunu ve bunun sosyal ve kurumsal gruplar 

arasında nasıl bölüşüldüğünü ayrıntılı olarak göstermektedir (Gök & 

Karadağ, 2013: 325). SHM temelde iki amaca hizmet etmek için 

oluşturulan bir yapıdır. Bunlardan birincisi bir ülkenin (veya bölgenin) 
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belirli bir dönemdeki (genellikle bir yıllık dönem) ekonomik ve sosyal 

yapısına ilişkin bilgilerin organize edilerek bir arada gösterilmesidir. 

Farklı kaynaklardan gelen veriler tutarlı bir bütün oluşturacak şekilde 

bir araya getirilebildiklerinde ülkedeki sosyoekonomik yapının bilgi 

verici olan durağan bir resmini ortaya koymaktadırlar. SHM 

oluşturulmasının ikinci amacı da ekonomideki bütün ilişkileri eşanlı 

olarak çözümleyebilen hesaplanabilir genel denge modellerinin ihtiyaç 

duyduğu veri altyapısının oluşturulmasıdır (Taşçı, 2011) 

SHM çift girişli bir muhasebe sistemi olarak her bir hesap satırı ve sütun 

toplamının cebirsel denkliğine dayanır. SHM satırları ilgili hesapların 

gelirlerini, bir başka ifadeyle kaynaklarını, sütunları ise bu hesapların 

harcamalarını bir başka ifadeyle kullanımlarını ortaya koyar. Sütun ve 

satır toplamlarının eşit olması kaynak harcama denkliğini ifade eder 

(Telli, 2004: 10). 

Bir ülkede belli bir dönemdeki üretim, bölüşüm ve birikim ilişkilerini 

eş anlı olarak ortaya koyan SHM yapısı en basit haliyle dışa aşık bir 

ekonomi açısından beş temel hesap altında gösterilebilir. Bu hesaplar, 

üretim faaliyetleri, mal ve hizmetler, ekonomik birimler, birikim 

faaliyetleri ve dış âlem hesaplarıdır (Erten, 2009: 33). 

Şekil 3.7’de Sosyal Hesaplama matrisi örneği gösterilmektedir. Sosyal 

hesaplama matrisleri toplulaştırılmış girdi çıktı tabloları kullanılarak 

hazırlandığından satır toplamları ile sütun toplamları birbirine eşit 

olmalıdır. Sosyal hesaplama matrisinde sütunlar harcamaları, satırlar 

gelirleri temsil etmektedir.   



 

132 HASTALIKLARIN EKONOMİK MALİYETLERİ VE EKONOMİK ETKİ 
MEKANİZMALARI 

 

Şekil 24:Basit Bir Sosyal Hesaplama Matrisi 

Kaynak: Pyatt & Thorbecke (1976: 27) 

Basit bir sosyal hesaplama matrisinin ana bileşenleri üretim faktörleri 
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şeklinde sıralanabilir.  Birinci hesap üretim faktörleri hesabıdır. Üretim 

faktörlerinin üretim faaliyetlerinden elde ettikleri gelir 1. Satır ile 6. 

sütun bileşiminde yer almaktadır. Bu sütun aynı zamanda toplam katma 

değeri vermektedir. Bu değer toplam katma değeri veya GDP’yi verir. 

Aynı zamanda sütun 1 üretim faktörlerine yapılan ödemeyi 

göstermektedir. 2.-4. Satırlar kurumları ya da diğer bir ifadeyle 

ekonomik karar birimlerinin üretim faaliyetlerinden elde ettikleri 

gelirleri göstermektedir. Bununla birlikte sütun değerleri ekonomik 

karar birimlerinin harcamalarını temsil etmektedir. 5. satır sermaye 

birikimini göstermektedir.  tanım gereği tasarruflar yatırımlara eşittir. 

4. Satır ve 2. sütun bileşimi hükümetin vergi gelirlerini göstermektedir. 

5. Satır ve 2. Sütun bileşimi hane halkı tasarruflarını verirken, 5. satırın 

sonunda yer alan toplam değeri toplam ulusal tasarrufları vermektedir.  

6. satır ile her bir ekonomik karar birimine ait harcama değerlerini 

gösterirken, 6. satır toplamı yurt içi çıktı düzeyini vermektedir. 7. satır 

ülkeye dış kaynak girişlerini göstermektedir. Sosyal hesaplama 

matrisleri girdi çıktı tabloları kullanılarak oluşturulmaktadır. 

4.7. Girdi Çıktı Analizi 

Endüstriler arası mal ve hizmet akımı çok yönlü ve karmaşık bir yapıya 

sahiptir. Ulusal ekonominin planlanabilmesi için, her şeyden önce, 

ekonominin yapısını tanımak ve endüstriler arasındaki ilişkileri bilmek 

gerekir (Özdil & Turdalieva, 2014: 385) . Girdi çıktı analizlerinde amaç 

endüstriler arası bağımlılığı analiz etmek için kullanılan 1930’larda 

Leontief tarafından geliştirilen analitik çerçeveye verilen isimdir ve 

analizin temeli hem üretici olarak hem tüketici olarak endüstriler 
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arasında gerçekleştirilen mal akımlarının incelenmesine dayanmakta ve 

analizlerde gözlenmiş ekonomik verileri kullanılmaktadır (Miller & 

Blair, 2009: 2). Diğer bir deyişle sektörlerin her biri diğer sektörlerden 

girdi kullanmakta ve her bir sektörün ürettiği mal sadece ar malı olarak 

değil aynı zamanda nihai mal olarak tüketilmektedir. Endüstriler arası 

bağımlılık (endüstriyel bağınlaşma) iki şekilde ortaya çıkmaktadır. İlk 

olarak sektör kendi üretimini gerçekleştirmek için diğer sektörlerden 

kendi üretiminde kullanılmak üzere ara girdi talep eder. Bu geriye 

bağlantı etkisi olarak bilinir. İkinci olarak sektör kendi çıktısını diğer 

üretim sektörlerine ara girdi olarak arz eder. Bu ise ileri bağlantı etkisi 

olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda endüstriler arası bağınlaşma 

çözümlemeleri, sektörel ileri ve geri bağlantı etkilerine göre yapılarak 

bir yandan ekonomide kilit sektör ve yatırım önceliklerinin 

belirlenmesinde yaygın olarak kullanılırken, diğer yandan da, 

endüstriler arası üretim yapısının hem dönemler arası hem de 

ülkelerarası karşılaştırılmasında vazgeçilmez bir teknik olarak ortaya 

çıkmaktadır (Özdil & Turdalieva, 2014: 385) 
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Şekil 25 : Girdi Çıktı Tablosu Örneği 
Kaynak: Miller & Blair (2009:3) ile Bess & Ambargis (2011:6) tabloları 

kullanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 
 

 Girdi çıktı analizlerinde problem bir ekonomide her bir endüstrinin 

üretim gerçekleştirebilmesi için gerekli iç ve dış talepleri bilindiğinde 

bu endüstrilerin hem iç talebi hem de dış talebi karşılayacak üretim 

miktarının belirlenmesidir. 

N sektörlü bir girdi çıktı modeli aşağıdaki gibi gösterilebilir. 𝑥1 = a11𝑥1 + 𝑎12𝑥2 + ⋯ 𝑎1𝑛𝑥𝑛 + 𝑑1                                                 (3.24)                                                                         x2 = a21x1 + a22x2 + ⋯a2nxn + d2                                              (3.25)                                           

……………………………………….. xn = a1nx1 + a2nx2 + ⋯annxn + dn                                                (3.26)                                                         

Bu denklem sistemi NxN boyutlu bir matrise dönüştürülebilir; 
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[  
  X1X2..Xn]  

  = [   
 a11 a12 a13 . . a1na21 a22 a23 . . a2n. . . . . .. . . . . .. . . . . ann]  

  
[  
  X1X2..Xn]  

  + [  
  d1d2..dn]  

  
 

Eğer 

X = [  
  𝑋1𝑋2..𝑋𝑛]  

  
  T=[   

 𝑎11 𝑎12 𝑎13 . . 𝑎1𝑛𝑎21 𝑎22 𝑎23 . . 𝑎2𝑛. . . . . .. . . . . .. . . . . 𝑎𝑚𝑛]   
 
 D=[  

  𝑑1𝑑2..𝑑𝑛]  
  
 

 

Bu durumda yukarıda verilen denklem sistemi X=TX+D şeklinde bir 

matris denkleminde dönüşür.  [𝐼 − 𝑀]𝑋 =  𝐷 şeklinde yazılabilir. 

Yukarıda tanımlanan T matrisine teknoloji matrisi, X matrisine çıktı 

matrisi ve d matrisine dış talep matrisi denir.  Matrisin satır değerleri 

girdileri ifade ederken, sütun değerleri çıktıları ifade etmektedir.  

T= [   
 a11 a12 a13 . . a1na21 a22 a23 . . a2n. . . . . .. . . . . .. . . . . amn]  

  
 

Teknoloji matrisinde yer alan katsayılara teknik üretim katsayısı veya 

girdi katsayısı denir. Girdi katsayısı genel terimlerle gösterirsek  aij = xijXij                                                                                                   (3.27)                                   

şeklinde yazılabilir. aij J 1 birim çıktı için İ sektöründen kullanılması 

gereken girdi miktarını vermektedir.  Ekonomide iç ve dış talebi 
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karşılayabilmek için her bir sektörde üretilmesi gereken mal miktarı 

NxN boyutlu matrisin çözümlenmesiyle bulunmaktadır. Hesaplanabilir 

genel denge modellemesinde kullanılan sosyal hesaplama matrisleri 

girdi çıktı tabloları kullanılarak oluşturulmaktadır. Sosyal hesaplama 

matrisleri kullanılarak simülasyonlar yoluyla hastalıkların ekonomik 

etkileri araştırılmaktadır. 
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