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Öz
Sağlıktaki eşitsizlikler son yıllarda uluslararası sağlık gündeminin en önemli konuları 
arasındadır. Dünya Sağlık Örgütü verileri sağlıkta eşitsizliklerin tüm ülkeler için önemli bir 
sorun olduğunu, yıllar itibariyle yalnızca ülkeler arasındaki uçurumun değil ülkelerin kendi 
içlerindeki eşitsizliklerin de derinleştiğini göstermektedir. Sağlıkta eşitsizlikler genel olarak biri 
sağlığın sosyoekonomik ve politik belirleyicileri, diğeri sağlık sistemi yetersizlikleri olmak üzere 
iki neden ile ilişkilendirilmektedir. Bu çalışmada sağlıkta eşitsizliklerin izi sağlık sistemindeki 
yetersizlikler üzerinden sürülmektedir. Bu kapsamda sağlık sisteminin ara hedeflerinden birini 
oluşturan ve sağlıkta eşitsizliklerde önemli bir rol oynayan “sağlık hizmetlerine erişim” konusu 
odak noktayı oluşturmaktadır. Sağlıkta erişim konusu ele alınmadan önce OECD ülkelerinde 
sağlık durumunun genel bir görünümünü ortaya koymak için doğumda beklenen yaşam süresi 
ve bebek ölüm hızları ele alınmaktadır. Çalışma sağlık hizmetlerine erişimi OECD ülkeleri 
özelinde ve OECD ölçütleri ile incelemektedir. Bu ölçütler: sağlık güvencesi kapsamı, maliyet 
nedeniyle karşılanamayan sağlık ihtiyaçları, cepten yapılan sağlık harcamaları, hekimlerin 
coğrafik dağılımı ve acil olmayan (elektif) cerrahi için bekleme süreleridir. Çalışma sonunda 
OECD ülkelerinde sağlık hizmetlerine erişimde önemli engeller bulunduğu ve eşitsizlikler 
yaşandığı ortaya konulmakta, önlenebilir ve kabul edilemez nitelikte olan bu durumun ortadan 
kaldırılması için önerilerde bulunulmaktadır. 
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Abstract
Inequalities in health are one of the most important issues of international health agenda 
nowadays. According to World Health Organisation, there are wide disparities in the health 
status of different social groups in all countries in the World and the gap among countries and 
within countries are widening. There are two main reasons of health inequalities, one of which 
is socioeconomic and political determinants, and the other of which is insufficiencies in health 
system. In this study health inequalities are examined through health system insufficiencies. In 
this respect “access to health care” which is one of the intermediate goals of health systems and 
very important criteria for assessment of health inequalities will be examined. Before assessing 
access to health care, health status in OECD countries will be reviewed by life expectancy at 
birth and infant mortality rates. The study will be focused on access to health care in OECD 
countries and use OECD criteria. These criteria are: population coverage for health care, unmet 
needs for health care due to cost, out-of-pocket medical expenditure, geographic distribution of 
doctors, and waiting times for elective surgery. At the end of the study it is concluded that there 
are significant health inequalities and barriers to access to health care among OECD countries, 
and some suggestions to abolish these situations which are avoidable and unacceptable.        

Keywords: Inequalities in health, social determinants of health, access to health care, OECD 
countries

Giriş
Sağlıktaki eşitsizlikler son yıllarda uluslararası sağlık gündeminin en önemli 
konuları arasındadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre her gün 16.000 
çocuk zatürre, sıtma, ishal ve diğer önlenebilir hastalıklardan dolayı beşinci 
yaş gününü göremeden ölmekte; Çad’da her 16 kadından biri yaşamı boyunca 
annelikten dolayı ölmekte iken bu risk İsveçli bir kadın için 10.000’de 1 
olarak gerçekleşmekte; tüberkülozdan ölümlerin %95’i gelişmekte olan 
ülkelerde gerçekleşmekte; bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanan 
prematüre (erken doğan bebek) ölümlerinin %87’si düşük ve orta gelirli 
ülkelerde gerçekleşmekte; Sierra Leone’de doğan bir çocuğun 50 yaşına kadar 
yaşaması beklenmekte iken Japonya’da doğan bir çocuğun 84 yıl yaşaması 
beklenmekte; Glasgow’un Ruchill ve Possilpark bölgelerinde erkekler için 
doğuşta yaşam beklentisi 66,2 yıl iken Cathcart ve Simshill bölgelerinde 81,7 
yıla çıkarak 15,5 yıl fark yaratmakta, Avrupa Parlamentosu’nun tahminlerine 
göre sağlıkta eşitsizliklerden kaynaklanan kayıp Avrupa Birliği GSYH’sının 
%1,4’ünü oluşturmaktadır (WHO, 2017). Veriler sağlıkta eşitsizliklerin tüm 
dünya ülkeleri için önemli bir sorun olduğunu göstermektedir. Ayrıca yıllar 
itibariyle bakıldığında yalnızca ülkeler arasındaki uçurumun değil, ülkelerin 
kendi içlerindeki eşitsizliklerin de derinleştiği görülmektedir. 

Sağlıkta eşitsizlikler genel olarak biri sağlığın sosyoekonomik ve politik 
belirleyicileri, diğeri sağlık sistemi yetersizlikleri olmak üzere iki neden 
ile ilişkilendirilmektedir (Marmot/Goldblatt/Allen et al 2010; Şimşek/
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Kılıç, 2012; Borrell/Malmusi/Muntaner, 2016). DSÖ sağlığın sosyal 
belirleyicilerini; bireylerin doğduğu, yetiştiği, yaşadığı, çalıştığı ve yaşlandığı 
koşullar olarak tanımlamaktadır (WHO, 2008 ve 2017). Bu koşullar paranın, 
gücün ve kaynakların küresel, ulusal ve yerel düzeyde dağılımı, özetle sınıfsal 
farklılıklar ile belirlenmektedir. Sağlık sistemi kaynaklı nedenler ise sağlık 
sistemindeki yetersizlikler ile ilişkilendirilmektedir. Bu yetersizlikler sağlık 
sisteminin yönetiminden finansmanına, sağlık insan gücünden tıbbi ürün ve 
teknolojilere, sağlık bilgi sistemlerinden yeterli ve nitelikli sağlık hizmeti 
sunumuna kadar sağlık sisteminin tüm bileşenleri ile ilişkilidir (WHO, 2018). 
Neoliberal politikaların yaygınlaşması her ikisinde de önemli tahribatlar 
yaratmıştır (Whitehead/Dahlgren/Evans, 2003; Navarro, 2007; Lister, 2008; 
Sakellariou/Rotarou, 2017). Bu durum doğal olarak sağlıkta hem bireysel hem 
toplumsal düzeyde önlenebilir ve kabul edilemez bozulmalara neden olmuştur 
(Bambra, 2011; Panitch/Leys, 2011).  

Bu çalışmada sağlıkta eşitsizliklerin izi sağlık sistemi yetersizlikleri üzerinden 
sürülecektir. DSÖ’ne göre sağlık sistemlerinin sağlık durumunu iyileştirmek, 
ihtiyaçlara yanıt verebilmek, finansal koruma sağlamak ve verimliliği artırmak 
hedefleri bulunmaktadır. Nihai hedefler olarak da adlandırılan bu hedeflere 
ulaşabilmek için ise erişim, kapsam, kalite ve güvenlik başlıklı dört ara hedef 
bulunmaktadır (WHO, 2018). Bu çalışma sağlık sisteminin ara hedeflerinden 
birini oluşturan ve sağlıkta eşitsizliklerde önemli bir rol oynayan sağlık 
hizmetlerine erişim konusu ile sınırlandırılmıştır. Çalışmada sağlığa erişim 
OECD ülkeleri özelinde ve OECD ölçütleri çerçevesinde incelenmektedir. 
OECD ülkeleri tercihinde OECD’nin üye ülkeleri için daha ayrıntılı ve 
ulaşılabilir sağlık verileri sunması etkili olmuştur. Bu amaçla OECD verileri 
ve OECD’nin sağlığın görünümü raporlarından büyük oranda yararlanılmıştır. 
OECD ülkelerinde sağlık hizmetlerine erişim durumu OECD’nin benimsediği 
beş temel ölçüt üzerinden değerlendirilmektedir. Bu ölçütler; sağlık güvencesi 
kapsamı, maliyet nedeniyle karşılanamayan sağlık ihtiyaçları, cepten yapılan 
sağlık harcamaları, hekimlerin coğrafik dağılımı ve acil olmayan (elektif) 
cerrahi için bekleme süreleridir (OECD, 2018a). 

Çalışma kapsamında önce OECD ülkelerinde sağlık durumunun genel 
görünümü doğumda beklenen yaşam süresi ile bebek ölüm hızı verilerini 
içeren iki önemli sağlık göstergesi incelenerek gözden geçirilmekte, sonra 
OECD ölçütleri çerçevesinde hizmete erişim konusu ele alınmaktadır. 
Hizmete erişim konusundan önce sağlık durumuna ait verilerin incelenmek 
istenmesinin nedeni, hizmete erişimin hangi düzeyde sağlık durumuna sahip 
ülke veya ülkeler için tartışılıyor olduğunu ortaya koymaktır. Beş ölçüt 
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çerçevesinde ayrıntılı bir şekilde incelenen hizmete erişim konusundan 
sonra yer alan sonuç ve öneriler bölümünde ise sağlık hizmetlerine erişimin 
artırılması veya erişimin önündeki engellerin tümüyle ortadan kaldırılması 
için önerilerde bulunulmaktadır.   

OECD Ülkelerinde Sağlık Durumunun Genel Görünümü
Sağlık sistemlerinin en temel amaçlarından biri hiç kuşkusuz toplumun 
sağlık durumunu iyileştirmektir. Sağlık durumunu iyileştirebilmede girişte 
yer verilen sağlık sistemi bileşenlerinin yeterliliği ve niteliği kadar, bu 
bileşenlerin tümüyle ayrı ayrı ilişkilendirilebilecek erişim, kapsam, kalite 
ve güvenlik hedeflerinin de yerine getirilmesi önem taşımaktadır. DSÖ 
sağlığın sosyoekonomik ve politik belirleyicilerinin sağlık durumu üzerinde 
sağlık sistemi düzenlemelerinden çok daha etkili olabildiğini sağlığın sosyal 
belirleyicileri raporları ve sağlıkta eşitsizlikler verileri ile ortaya koymaktadır 
(WHO, 2008 ve 2018).    

OECD ülkelerinde sağlık durumunu incelemeye geçmeden önce sürekli 
genişleyen yapısı nedeniyle çalışmanın yapıldığı tarihte OECD’ye üyelik 
süreci tamamlanmış ülkeleri ve “ortaklar” olarak da adlandırılan OECD 
çalışmalarına katılan diğer ülkeleri içeren bilgilere Tablo 1’de yer verilmesinin 
yararlı olacağı düşünülmüştür. Tablo 1’e bakıldığında 2018 yılı itibariyle 
OECD’nin 35 üyesi ve 9 ortağının bulunduğu görülmektedir. 

Tablo 1: OECD Üye Ülkeleri ve Ortak Olduğu Ülkeler, 2018
Üye ülkeler ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Çek Cum-

huriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, 
İngiltere, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, 
Japonya, Kanada, Kore, Lüksemburg, Macaristan, Meksika, 
Norveç, Polonya, Portekiz, Slovak, Slovenya, Şili, Türkiye, 
Yeni Zelanda, Yunanistan, Litvanya

Ortak Olunan 
Ülkeler

Kolombiya, Kosta Rika, Letonya, Brezilya, Çin, Endonezya, 
Güney Afrika, Hindistan, Rusya Federasyonu

Kaynak: OECD, 2018a: 16. 

Çalışma kapsamında OECD ülkelerinde sağlık durumunun genel görünümünü 
doğumda beklenen yaşam süresi ile bebek ölüm hızı çerçevesinde incelemenin 
OECD ülkelerinde sağlık durumuna ilişkin yeterli bir fikir vereceği 
düşünülmüştür. 
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Doğumda Beklenen Yaşam Süresi
Doğumda beklenen yaşam süresi, yaşa özel ölüm oranlarına dayalı olarak 
bir insanın ortalama ne kadar yaşayacağını ölçmektedir. OECD ülkelerinde 
2015 yılında doğumda beklenen yaşam süresi ortalaması 80,6 yıldır. Japonya, 
İspanya ve İsviçre’nin başını çektiği 25 OECD ülkesinde doğumda beklenen 
yaşam süresi 80 yılın üzerindedir. ABD, Türkiye ve birçok Avrupa ülkesinde 
doğumda yaşam beklentisi 75-80 yıl arasında seyretmektedir. ABD’de doğumda 
beklenen yaşam süresi 1970 yılında OECD ortalamasının bir yıl üzerindeyken, 
2015 yılında iki yıl gerisine düşmüştür. ABD’deki bu gerileme; halk sağlığı 
ve temel sağlık hizmetlerine ayrılan payın çok düşük olması, oldukça büyük 
bir nüfusun sigortasız olması, obezite oranlarının yüksekliği, reçetesiz ve 
yasa dışı ilaç/madde kullanımın yüksek oranlarda olması, trafik kazalarının 
ve cinayetlerin fazlalığı ve diğer OECD ülkelerine göre yoksulluğun ve gelir 
eşitsizliğinin yüksekliği ile açıklanmaktadır. Litvanya ve Meksika’nın yaklaşık 
75 yıl ile OECD ülkeleri arasında en düşük doğumda beklenen yaşam süresine 
sahip ülkeler olduğu görülmektedir (Şekil 1). Litvanya’da 1990’lı yıllardan 
bu yana yaşanan kapitalist ekonomiye geçiş süreci ve özellikle erkeklerde 
riskli sağlık davranışlarının artmış olması; Meksika’da ise yetersiz beslenme 
ve yüksek obezite oranları, diyabetten kaynaklanan ölümlerdeki artış, dolaşım 
sistemi hastalıklarından ölüm oranlarının yeterince düşürülememesi, cinayet 
ve ölümlü trafik kazalarının yüksekliği ile kaliteli sağlık hizmetlerine erişimin 
önündeki engellerin varlığını koruması doğumda beklenen yaşam süresinin 
düşük kalmasına neden olan faktörler olarak sıralanmaktadır (OECD, 2018a: 
48).   

OECD ortaklarından Güney Afrika, Hindistan ve Endonezya’da doğumda 
beklenen yaşam süresinin 70 yılın altında olduğu, özellikle Güney Afrika’nın 
60 yılın bile altına inerek 57,4 yıl ile tablonun en sonunda yer aldığı 
görülmektedir. Ancak Hindistan ve Endonezya’nın 1970 yılından bu yana 
önemli gelişmeler gösterdiği, özellikle Hindistan’ın 50 yılın altında olan 
doğumda beklenen yaşam süresini 70 yıla yaklaştırdığı görülmektedir. Bu 
grupta yer alan Kosta Rika’da doğumda beklenen yaşam süresi, en yüksek 
düzeyde gerçekleşmiş ve OECD ortalamasına yakın bir rakamla 79,6 yıl 
olarak belirlenmiştir (Şekil 1).  
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Şekil 1: Doğumda Beklenen Yaşam Süresi, 1970 ve 2015

Kaynak: OECD, 2018a: 49. 

OECD ülkelerinde doğumda beklenen yaşam süresi 1970 yılından bu 
yana yaklaşık 10 yıl artmıştır (Şekil 1). Türkiye, Kore ve Şili’de bu artış 
ikiye katlamış, söz konusu ülkeler sırasıyla 24, 20 ve 17 yıllık artışlar 
kaydetmişlerdir. Doğumda beklenen yaşam süresinin artışı sağlık sisteminin 
yanı sıra, başka bazı sosyoekonomik belirleyicilerle de açıklanmaktadır 
(Şimşek/Kılıç, 2012; Borrell/Malmusi/Muntaner, 2016). Gelir artışı, daha iyi 
eğitim, sağlıklı yaşam tarzları ve sağlık hizmetlerindeki gelişmeler bunların 
arasında sayılmaktadır. OECD’nin yaptığı araştırmalara göre, kişi başı sağlık 
harcamalarında %10’luk bir artış doğumda beklenen yaşam süresini 3,5 ay; 
sağlıklı yaşam tarzının %10 oranında iyileştirilmesi 2,6 ay; kişi başına gelirin 
%10 artması 2,2 ay; temel eğitim kapsamının %10 artırılması 3,2 ay doğumda 
beklenen yaşam süresi artışına neden olmaktadır (OECD, 2018a: 31- 46). Bu 
üç ülke de son yıllarda hızlı ekonomik büyüme yaşamış ve sağlık hizmetlerine 
erişim kapsamını önemli oranda artırmayı başarmışlardır (OECD, 2018a: 48).

OECD ülkeleri ortalaması dünya genelinde 71,4 yıl olan doğumda beklenen 
yaşam süresinden yaklaşık 9 yıl fazladır. OECD ülkeleri ortalaması 79,5 yıl 
olan üst gelir grubu ülkeleri ortalaması ile 76,8 yıl olan DSÖ Avrupa Bölgesi 
ortalamasının da üzerindedir. Uluslararası karşılaştırmada dikkati çeken 
bir diğer konu, Türkiye’nin 78 yıl ile DSÖ Avrupa Bölgesinin üzerinde bir 
doğumda beklenen yaşama süresine sahip olmasıdır (Sağlık Bakanlığı, 
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2017). Bu noktada bazı yazarların son yıllarda Türkiye’de sağlık verilerinin 
siyasallaşmasına dikkat çektiğini hatırlatmakta yarar bulunmakta, bu nedenle 
verilere ihtiyatla yaklaşılması önem taşımaktadır (Pala, 2013 ve 2014).  

OECD ülkelerinde doğumda beklenen yaşam süresi konusunda kadınlar ve 
erkekler arasında 5,2 yıl kadınlar lehine fark bulunmaktadır. 2015 yılında 
kadınlar için doğumda beklenen yaşam süresi 83,1 yıl iken, erkekler için 77,9 
yıldır (OECD, 2018a: 51). 

OECD ülkeleri arasında doğumda beklenen yaşam süresi sosyo-ekonomik 
belirleyiciler arasında yer alan eğitim düzeyine göre farklılıklar göstermektedir 
(Şekil 2). Daha yüksek eğitim düzeyi sadece kişilerin çalışma ve yaşama 
koşullarını iyileştirmemekte, ayrıca daha sağlıklı yaşam tarzlarına ve uygun 
sağlık hizmetlerine erişimini de sağlamaktadır. Bu kapsamda Şekil 2, 25 
OECD ülkesinde 30 yaşında olup en yüksek eğitim düzeyinde bulunanların, 
en düşük eğitim düzeyine sahip olanlara oranla 6 yıl daha fazla yaşamasının 
beklendiğini göstermektedir. En yüksek eğitim düzeyinde ilave yaşam 
süresinin 53,4 yıl olması beklenirken, en düşük eğitim düzeyinde 47,8 yıl 
olması beklenmektedir. Slovak Cumhuriyeti, Estonya, Polonya, Macaristan, 
Litvanya ve Çek Cumhuriyeti gibi doğu Avrupa ülkeleri için bu fark 10 yılın 
üzerine çıkmaktadır. Türkiye, İsveç ve Kanada için ise %10 gibi bir farkla çok 
düşük bir düzeyde seyrettiği belirtilmektedir (OECD, 2018a: 50; Murtin vd., 
2017). 

Şekil 2: En Yüksek ve En Düşük Eğitim Düzeyinde 30 Yaşında Doğumda 
Beklenen Yaşam Süresi Açığı, Cinsiyete Göre, 2015   

Kaynak: OECD, 2018a: 51. 
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Bebek Ölüm Hızı
Canlı doğup bir yaşına erişemeden ölen bebeklerin sayısının sağlıklı bebeklere 
oranını gösteren bebek ölüm hızı, toplum sağlığı bakımından çok önemli bir 
sağlık göstergesidir. OECD ülkelerinde bir yaşına erişemeden ölen bebeklerin 
üçte ikisi neonatal ölümlerdir (ilk dört haftada ölen). Özürlü doğum, erken 
doğum ve gebelik sırasında yaşanan diğer sorunlar gelişmekte olan ülkelerde 
neonatal ölümlerin temel nedenlerini oluşturmaktadır. İlk dört haftayı aşan 
(post-neonatal) ölümler ise ani bebek ölümü sendromu, özürlü doğum, 
enfeksiyonlar ve kazalar ile ilişkilidir (OECD, 2018a: 58). 

Birçok OECD ülkesinde bebek ölüm hızı düşüktür ve ülkeler arasında düşük 
farklar bulunmaktadır. Bütün OECD ülkelerinde 1990 yılından bu yana bebek 
ölüm hızında önemli bir düşüş eğilimi gözlenmekte olup, 2015 yılında OECD 
ortalaması 1000 canlı doğumda 3,9 olarak gerçekleşmiştir. Aynı yıl için dünya 
ortalamasının 1000 canlı doğumda 31,7 ve üst gelir grubu ülkeler ortalamasının 
da 5,8 olduğu dikkate alındığında, OECD’nin bebek ölüm hızında da en iyi 
durumda olduğu görülmektedir (Sağlık Bakanlığı, 2017: 20). Türkiye’de 
bebek ölüm hızı OECD ortalamasının iki katını da aşan bir oranda 1000 canlı 
doğumda 9,2 olarak gerçekleşmiş olup 10,7 ile OECD ülkelerinin sonuncusu 
olan Meksika’dan sonra en yüksek orana sahip ülke konumundadır. Hindistan, 
Güney Afrika ve Endonezya gibi ortak ülkelerde bebek ölüm hızı hala 1000 
canlı doğumda 20’nin üzerinde gerçekleşmektedir  (Şekil 3). 
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Şekil 3: Bebek Ölüm Hızı, 2015
 

Kaynak: OECD, 2018a: 59. 

DSÖ tarafından 2.500 gramın altında doğan bebekler olarak tanımlanan düşük 
doğum ağırlığı,  bebek sağlığı için önemsenen bir diğer sağlık göstergesidir. 
OECD ülkelerinde bebek ölüm hızındaki yüz güldürücü rakamlar, ne yazık 
ki düşük doğum ağırlığı için söz konusu değildir ve artan rakamlar kaygı 
uyandırmaktadır. 2015 yılında OECD ülkelerinde doğan bebeklerin %6,5’i 
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düşük doğum ağırlıklıdır. Bu oran Türkiye için OECD ortalamasının üstünde 
olup %8,6’dır. Neredeyse OECD ülkelerinin tümünde vaktinden önce doğum 
oranlarının artması nedeniyle düşük doğum ağırlığı da artış göstermektedir 
(Euro-Peristat, 2013). Kore, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Japonya gibi 
ülkelerde 1990 yılından bu yana düşük doğum ağırlığında %50 veya daha fazla 
oranda artış yaşanmıştır. Düşük doğum ağırlığına sahip bebeklerin hastalanma 
riski daha yüksek, yaşama şansı daha düşüktür, doğumdan sonra hastanede 
kalış süreleri daha uzundur ve özürlü olma olasılıkları daha yüksektir. Düşük 
doğum ağırlığına neden olan risk faktörleri; annenin sigara içmesi, yetersiz 
beslenme, düşük vücut kitle indeksi, düşük sosyoekonomik durum, tüp bebek 
tedavisi ve çoklu gebelikler ile annenin yaşlı olmasıdır (OECD, 2018a: 58).  

Eğitim ve gelir düzeyi ile yaşam koşullarındaki farklılıklar, hem düşük 
doğum ağırlığını hem de bebek ölüm hızını etkilemektedir. Dolayısıyla 
sosyoekonomik belirleyiciler her iki gösterge için de çok etkilidir. Türkiye’de 
0-5 yaş grubu çocukların sağlık hizmetlerine erişim ve kullanımlarını inceleyen 
yakın tarihli bir araştırma, düşük gelirli hanelerdeki çocukların sağlık 
hizmeti kullanımlarının daha düşük olduğunu, dolayısıyla sosyoekonomik 
eşitsizliklerin Türkiye’de de sağlık hizmetlerine erişim ve sağlık hizmetleri 
kullanımında etkili olduğunu ortaya koymuştur (Caner/Karaoğlan/Yaşar, 
2018). 

OECD Ülkelerinde Sağlık Hizmetlerine Erişim Durumu
OECD sağlık hizmetlerine erişimi, finansal ve zamanında erişimi kapsayacak 
şekilde beş ölçüt kapsamında değerlendirmektedir. Bu ölçütler; sağlık 
güvencesi kapsamı, maliyet nedeniyle karşılanamayan sağlık ihtiyaçları, 
cepten yapılan sağlık harcamaları, hekimlerin coğrafik dağılımı ve acil 
olmayan (elektif) cerrahi için bekleme süreleridir. Bu çalışma kapsamında 
OECD ülkelerinde sağlık hizmetlerine erişim bu ölçütler kapsamında ayrıntılı 
bir şekilde incelenecektir.  

Sağlık Güvencesi Kapsamı:
OECD sağlık güvencesi kapsamını, temel bir sağlık hizmet paketine kamu 
veya özel sağlık güvencesi programları ile erişebilen nüfus oranı olarak 
tanımlamaktadır. Sağlık güvencesi kapsamı genellikle üç soruya yanıt verilerek 
değerlendirilmektedir. Kim kapsam altında? Hangi hizmetler kapsam altında? 
Maliyetin ne kadarı kapsam altında? (OECD, 2018b). DSÖ bu sorulara yanıtları 
da kapsayacak şekilde sağlık güvencesi kapsamını “sağlık güvencesinde 
tam kapsayıcılık” (universal coveage) olarak kavramsallaştırmakta ve 
üç boyutta ele almaktadır. Bu boyutlar; tüm nüfusun sigorta kapsamına 
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alınması (kapsamın genişliği); sigorta kapsamında yeterli düzeyde hizmetin 
sağlanması (kapsamın derinliği); cepten ödemenin varlığı durumunda sigorta 
kapsamında yer alan sağlık hizmetlerinin ödenebilir bir fiyatla sunulmasıdır 
(finansal koruma) (WHO, 2010:xiv-xv). Sağlık güvencesinde tam kapsayıcılık 
düzeyine erişmek sağlık sistemlerinin de nihai hedefleri arasındadır. Ayrıca bu 
hedef, Birleşmiş Milletler “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2015 – 2030” 
arasına girmeyi de başarmıştır (United Nations, 2015).  

Sağlık güvencesi sağlayan kamu programları vergilerle finanse edilen ulusal 
sağlık sistemlerini veya sosyal sağlık sigortası sistemlerini içermekte olup, 
OECD ülkelerinde hangi ülkenin hangi sisteme sahip olduğunu Tablo 2 
göstermektedir. Buna göre 2014 yılında OECD ülkelerinin yaklaşık üçte biri 
(13 ülke) sağlık harcamalarını ağırlıklı olarak vergilerle finanse ederken, geriye 
kalan üçte ikisi ise (20 ülke) ağırlıklı olarak sosyal sigorta modeliyle finanse 
etmektedir. Sosyal sigorta modeliyle finanse edilen ülkelerde tek bir ödeyici 
kurum bulunabildiği gibi (Türkiye’deki Sosyal Güvenlik Kurumu örneğinde 
olduğu gibi), çoklu ödeyici kurumların bulunduğu ülkeler de bulunmakta, 
hatta bu ülkeler çoğunluğu oluşturmaktadır. Çoklu ödeyici kurumlara sahip 
ülkelerin önemlice bir kısmında üyelik tercihi söz konusu olabilmektedir 
(Tablo 2).      

Tablo 2: Temel Bir Teminat Paketinin Kapsamını Sağlayan Kamu 
Sistemleri, 2014
Temel teminat pak-
etinin ana kaynağı

Sistem özellikleri Ülkeler

Vergilerle finanse 
edilen ülkeler

Ulusal sağlık sistemi

Avustralya, Kanada, Danimarka, 
Finlandiya, İrlanda, İzlanda, 
İtalya, Yeni Zelanda, Norveç, 
Portekiz, İspanya, İsveç, Birleşik 
Krallık

Sağlık sigortasıyla 
finanse edilen 
ülkeler

Tek ödeyici kurum
Yunanistan, Macaristan, Kore, 
Lüksemburg, Polonya, Slovenya, 
Türkiye

Üyeliğin sigortalının 
tercihine bağlı olmadığı 
çoklu sigorta kurumları

Avusturya, Belçika, Fransa, 
Japonya

Üyeliğin sigortalının 
tercihine bağlı olduğu 
çoklu sigorta kurumları

Şili, Çek Cumhuriyeti, Almanya, 
İsrail, Meksika, Hollanda, Slo-
vak Cumhuriyeti, İsviçre, ABD

Kaynak: OECD, 2018b. 
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Çoğu OECD ülkesi 2015 yılı itibariyle, genellikle doktor muayenesi, testler 
ve diğer muayeneler, cerrahi ve tedavi edici süreçleri içeren belirli bir temel 
teminat paketi kapsamında sağlık güvencesinde tam kapsayıcılık düzeyine 
veya yakın bir düzeye erişmiştir (Şekil 4). Hollanda ve İsviçre dışındaki 
ülkeler sağlık güvencesinde tam kapsayıcılığı büyük oranda kamu programları 
yoluyla sağlanmaktadırlar.  Genellikle diş tedavileri ve ilaçlar kısmi olarak 
kapsama alınmıştır (OECD, 2018a: 88). 

Şekil 4: Temel Bir Teminat Paketine Erişebilen Nüfus Kapsamı, 2015

Kaynak: OECD, 2018a: 89. 
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OECD ülkelerinin büyük çoğunluğunda temel bir sağlık hizmet paketi nüfusun 
%95’i ve üzerine sağlanmaktadır. Nüfusun %95’inin altında kalan ülke sayısı 
yedi olup, en düşük nüfus kapsamına sahip ülkeler sırasıyla Yunanistan, 
ABD ve Polonya’dır. Yunanistan’da ekonomik kriz uzun süreli işsizlerin 
sağlık sigortasına erişimini azaltmaya devam etmektedir. Azalan harcanabilir 
gelir nedeniyle birçok bağımsız çalışan da sağlık sigortalarını yenilememe 
kararı almaktadır. Bu nedenle 2014 yılından bu yana sigortasız kişiler de 
reçeteli ilaçlar, kamu hastanelerindeki acil servisler ve belirli koşullar altında 
acil olmayan yatarak tedavilerden yararlanmaya başlamışlardır (Dubois/
Molinuevo,  2014). Dahası, 2016 yılındaki yeni yasa ile sigortasızların diğer 
sağlık ihtiyaçlarını da karşılayacak adımlar atılmaya başlanmıştır.

ABD’de sağlık güvencesi çoğunlukla özel sağlık sigortası yoluyla 
sağlanmaktadır. Kamu güvencesi yalnızca yaşlılar ve düşük gelirliler ile 
engelliler için söz konusudur. “Obamacare” olarak da adlandırılan “Affordable 
Care Act” (2010 tarihli) yasasından sonra sigortasızların nüfusa oranı 2013 
yılında %14,4 iken 2015 yılında %9,1’e gerilemiştir. Ancak bu yasa şimdiki 
ABD yönetimi (Donald Trump hükümeti) tarafından gözden geçirmeye 
alınmıştır. Polonya’da 2012 yılından sonra primlerini ödemeyen kişiler sosyal 
sağlık sigortası güvencesini yitirmeye başlamıştır. Tıbbi tedaviye ihtiyaç duyan 
sigortasız kişilere sadece acil hastane hizmetlerini kullanma izni verilerek 
sigortalı olmayı teşvik etmektedirler. İrlanda’da tam kapsayıcılık bulunmasına 
rağmen, nüfusun çoğunluğu temel sağlık hizmetlerine erişebilmek için 
önemsiz sayılamayacak kullanıcı katkıları (50 Euro’nun üzerinde) ödemek 
zorundadır (OECD, 2018a: 88).  

Türkiye’de sağlık güvencesi kapsamı 2008 yılında uygulanmaya başlanan 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası yasası ile önemli oranda 
artarak %67’lerden %98,4’e ulaşmıştır (Şekil 4). Ancak Erus ve arkadaşları 
tarafından Türkiye’de Gelir ve Yaşam Koşulları istatistiklerinin mikro verileri 
üzerinden yapılan bir araştırmada, gelir testine dayalı sağlık sigortasına (yeşil 
kart) erişememe oranı %44 olarak hesaplanırken, düşük gelirliler, yaşlılar ve 
hastalar için bu oranın %30’a gerilemekle birlikte yine de oldukça yüksek 
olduğuna vurgu yapılmaktadır (Erus/Yakut-Cakar/Cali/Adaman, 2015). Bu 
sorun, 6824 sayılı torba yasa ile 27.3.2017 tarihinde gelir testi zorunluluğunun 
kaldırılarak, herhangi bir kapsama girmeyenlerin sistem tarafından bulunup 
genel sağlık sigortalısı yapılması (resen tescil) ve bu durumda olanlar için 
brüt asgari ücretin %3’ü kadar sabit bir prim ödemesi (Ocak – Haziran 2018 
dönemi için 60,88 TL) uygulamasının kabulü ile aşılmaya çalışılmıştır. Öte 
yandan genel sağlık sigortası güvence kapsamındaki nüfus oranını artırmış 
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olmasına rağmen, hizmete erişim için gerekli prim koşulları bazı grupların 
(örneğin 60 günden fazla prim borcu olduğunda hizmete erişemeyen bağımsız 
statüde çalışanların) hizmete erişimini önemli oranda ortadan kaldırmaktadır. 
Bu sorun yaklaşık iki yılda bir çıkarılan prim borcu afları ile şimdiye kadar 
idare edilmiştir, ancak bu konuda kalıcı politika değişikliklerine ihtiyaç 
bulunmaktadır (Yenimahalleli Yaşar, 2015; Yenimahalleli Yasar/Ugurluoglu, 
2011).   

OECD ülkelerinde temel bir teminat paketi uygulaması çok yaygındır ve 
genellikle bu kapsamdaki hizmetlere erişim için bile maliyet paylaşımı 
söz konusudur. Bazı ülkelerde kamu teminat paketi kapsamı dışında kalan 
veya kapsamda olup kullanıcı katkıları yolu ile erişilebilen hizmetler için 
tamamlayıcı özel sağlık sigortası tercih edilmekte (complementary insurance), 
bazılarında ilave hizmetler için ikame edici özel sağlık sigortasından 
yararlanılmakta (supplementary insurance), bazılarında ise hizmete hızlı 
erişim veya birden fazla seçenek oluşturabilmek amacıyla (kamunun yanı 
sıra özel sağlık hizmet sunucularını da kapsayan) kamu sigortasının yanı sıra 
özel sağlık sigortası (duplicate insurance) yaptırılması da tercih edilmektedir. 
Nüfusun yarısından fazlasının, % 56 ile % 96 arasında değişen oranlarda özel 
sağlık sigortası yaptırdığı dokuz OECD ülkesi bulunmaktadır. Bu ülkeler en 
düşükten en yükseğe sırasıyla Avustralya, ABD, Kore, Kanada, Belçika, İsrail, 
Hollanda, Slovenya ve Fransa’dır. Son beş sırada yer alan ülkelerdeki oranlar 
%80’leri aşmaktadır (Şekil 5).    

Şekil 5: Özel Sağlık Sigortası Kapsamındaki Eğilimler, 2005 ve 2015

Kaynak: OECD, 2018a: 89. 

En yüksek özel sağlık sigortası oranına sahip Fransa’da sosyal güvenlik 
sistemindeki maliyet paylaşımları için nüfusun %96’sı tamamlayıcı özel sağlık 
sigortasına sahiptir. Hollanda nüfusun %84’ü ile en geniş ikame edici özel 
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sağlık sigortasına sahip ülkedir. Reçeteli ilaçlar ve diş tedavilerini kamu sistemi 
ödemediği için Hollanda’yı %83 ile İsrail izlemektedir. Kamu sistemlerinde 
uzun bekleme listeleri söz konusu olduğunda, özel sektör yoluyla daha hızlı 
hizmete erişebilmek amacıyla İrlanda’da nüfusun %45’i, Avustralya’da ise 
%56’sında ikili sigorta sahipliği (hem kamu hem özel) bulunmaktadır. Geçen 
on yılda Danimarka, Kore, Slovenya ve Belçika gibi ülkelerdeki özel sağlık 
sigortası sahipliği artmıştır. Öte yandan Yunanistan, İrlanda, Yeni Zelanda ve 
ABD gibi ülkelerde azalmıştır. Özel sağlık sigortalarının önemi ve gelişimi, 
kamu sigortası ile erişilebilen hizmetlerin kısıtlılığı, hükümetlerin özel sağlık 
sigortası piyasası düzenlemeleri ve tarihsel gelişim ile yakından ilişkilidir 
(OECD, 2018a: 88).   

Maliyet Nedeniyle Karşılanamayan Sağlık İhtiyaçları
Maliyet nedeniyle karşılanamayan sağlık ihtiyaçları; doktor muayenesine/
kontrolüne gitmeme, reçete edilen ilaçları almama ve düşük gelir gruplarında 
karşılanmayan sağlık ihtiyaçları verileri ile değerlendirilmektedir. OECD 
ülkelerinde bu konuda artan sayıda ülke tarafından veri toplanmaya başlandığı 
dikkati çekmektedir (Fujisawa/Klazinga, 2017). 17 OECD ülkesi ortalamasına 
bakıldığında, 2016 yılında 10 kişiden birinin (%10,3) maliyet nedeniyle doktor 
muayenesine/kontrolüne gitmediği görülmektedir (Şekil 6). Çoğu OECD 
ülkesinde hekim muayenesinin ücretsiz veya çok küçük bir kullanıcı katkısı ile 
gerçekleştirildiği dikkate alındığında, bu oranın göreli olarak yüksek olduğu 
belirtilebilir. OECD ülkeleri arasında maliyet nedeniyle hekim muayenesine 
gitmeme oranının en yüksek oranda gerçekleştiği ülkelerin sırasıyla %33 
ile Polonya, %22,3 ile ABD ve %20,9 ile İsviçre olduğu görülmektedir. Bu 
ülkelerden ABD ve İsviçre özel sigortacılığın ağırlıkta olduğu ülkelerdir. Öte 
yandan sırasıyla Almanya, İspanya, İsveç, Birleşik Krallık, İsrail ve İtalya’da 
ise bu oran %5’ten azdır.   

Şekil 6: Maliyet Nedeniyle Doktor Muayenesine Gitmeme Oranları, 2016

Kaynak: OECD, 2018a: 91. 
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Reçete edilen ilaçları almama oranına bakıldığında ise, 15 OECD ülkesinde 
ortalama %7,1’inin maliyet nedeniyle reçete edilmiş ilaçlarını alamadığını 
bildirdiği görülmektedir. Bazı özel muafiyet uygulamaları olmasına 
rağmen, OECD ülkelerinin çoğunda ilaç alabilmek için ödenmesi gereken 
kullanıcı katkıları bulunmaktadır. Maliyet nedeniyle reçete edilmiş ilaçlarını 
almayanların oranı %18 ile ABD ve %11,6 ile İsviçre gibi özel sigortacılığın 
yaygın olduğu ülkelerde en yüksek oranda gerçekleşirken, %3,2 ile Almanya 
ve %2,3 ile Birleşik Krallık gibi kamu güvencesinin yaygın olduğu ülkelerde 
en düşük oranda gerçekleşmektedir (Şekil 7). 

Şekil 7: Maliyet Nedeniyle Reçeteli İlaçları Alamama Oranları, 2016

Kaynak: OECD, 2018a: 91. 

Maliyet nedeniyle karşılanamayan sağlık ihtiyaçları, gelir düzeyine göre 
farklılıklar göstermekte olup Birleşik Krallık dışındaki ülkelerde düşük 
gelir gruplarında daha yüksektir (Şekil, 8). 2016 yılında diğer bütün gelir 
gruplarında maliyet nedeniyle karşılanamayan sağlık ihtiyaçları %14 oranında 
iken, düşük gelir gruplarında bu oran %25’tir. Düşük gelir gruplarında maliyet 
nedeniyle karşılanamayan sağlık ihtiyaçları oranı, 2016 yılında %43 ile 
ABD’de en yüksek oranda gerçekleşmiştir. Gelir grupları arasındaki fark %10 
civarında seyrederken, Kanada ve Fransa’da bu fark sırasıyla %17 ve %16 
olarak gerçekleşmiştir. 
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Şekil 8: Gelir Düzeyine Göre Maliyet Nedeniyle Karşılanamayan Sağlık 
İhtiyaçları, 2016

Kaynak: OECD, 2018a: 91. 

Cepten yapılan sağlık harcamaları
Cepten yapılan sağlık harcaması, ister zorunlu kamu güvencesi isterse isteğe 
bağlı özel sağlık sigortası sahipliği söz konusu olsun, sağlık hizmetleri 
veya malzemelerinin tümünün karşılanmadığı durumlarda hastanın yaptığı 
harcamalardır. Cepten yapılan sağlık harcamaları, hizmet kullanımı sırasındaki 
maliyet paylaşımını (kullanıcı katkısı), doğrudan hane halkları tarafından 
yapılan diğer harcamaları ve ayrıca hizmet sunuculara yapılan tahmini 
enformel sağlık harcamalarını içerir (Yenimahalleli Yaşar, 2007). 

Zorunlu kamu veya gönüllü özel sigorta ile sağlanan finansal koruma, kişilerin 
sağlık hizmetleri için yapmaları gereken doğrudan cepten ödeme miktarlarını 
önemli oranda azaltmaktadır. Buna rağmen bazı ülkelerdeki cepten harcama 
yükü hala sağlık hizmetlerine erişim ve kullanımında engeller oluşturmaktadır. 
Sağlık harcaması faturalarını ödemekte zorlanan hane halkları, ihtiyaç 
duydukları hizmeti geciktirmekte veya hiç kullanmamaktadır. OECD ülkeleri 
ortalaması dikkate alındığında, 2015 yılında sağlık harcamalarının %20’sini 
hastaların ceplerinden ödedikleri görülmektedir. Bu oran Yunanistan (%35), 
Kore (%37), Meksika (%42) gibi ülkelerde toplam sağlık harcamalarının 
üçte birinden fazla iken, Fransa’da %10’un altındadır (OECD, 2018a: 136-
137). Türkiye’de cepten yapılan sağlık harcaması oranı OECD ortalamasının 
altında olup %16,9’dur (Şekil 9). 
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Şekil 9: Toplam Sağlık Harcamaları İçerisinde Cepten Yapılan Sağlık 
Harcamaları Oranında Değişim, 2009 ve 2015.  

Kaynak: OECD, 2018a: 137. 

Cepten yapılan sağlık harcamaları ödeme gücüne dayanır. Sağlık finansmanında 
cepten harcama yükü artarsa, finansman yükü hizmeti daha fazla kullananlara, 
büyük olasılıkla da yüksek gelir gruplarından sağlık ihtiyaçları daha fazla olan 
düşük gelir gruplarına kayar. Pratikte birçok ülke cepten yapılan harcamalar 
için yoksullar, yaşlılar, kronik hasta ve engelliler için birtakım muafiyet 
mekanizmaları uygulayarak güvenlik ağları oluşturmuştur. Türkiye’de 
kronik hastalığı olanların ilaç raporları ile aldıkları ilaçlara kullanıcı katkısı 
ödememesi, emeklilerin ilaç katkı payını %20 yerine %10 olarak ödemesi 
güvenlik ağına örnektir. Ancak Erus ve arkadaşları tarafından kentlerdeki 
yoksulların sağlık harcamaları konusunda yapılan  bir çalışmada, sağlık 
sigortasına sahip olmayan yoksul hanehalklarının önemli oranda cepten sağlık 
harcaması yaptığı tespit edilmiştir. Araştırmaya göre sağlık sigortasına sahip 
olmayan hanehalklarının yaklaşık %5’i yatarak tedavilerde yıllık harcanabilir 
kişisel gelirlerinin %20’sini aşan miktarlarda cepten ödeme yapmaktadırlar. 
Ayrıca sağlık sigortasına sahip olmayan hanehalklarından son iki yıl içinde en 
az bir kez yatarak tedavi olanların yıllık hanehalkı gelirinin medyan harcaması 
%8 olarak tespit edilirken, genel sağlık sigortasına sahip olanlar için bu oran 
%0 olarak belirlenmiştir (Erus/Yakut-Cakar/Cali/Adaman, 2015). 

Erus ve Aktakke tarafından TÜİK Hanehalkı Bütçe Anketinin 2003 ve 2006 
yıllarına ait verileri kullanılarak yapılan bir araştırmada, Sağlıkta Dönüşüm 
Programından sonra cepten sağlık harcamasında sıfırdan farklı sonuçlara 
sahip hanehalklarında artış olduğu, ancak cepten sağlık harcaması oranı 
ve düzeyinin azaldığı tespit edilmiştir. Öte yandan reformun etkilerinin 
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hanehalklarının gelir düzeylerine göre farklılaşmakta olduğu, gelir düzeyi 
daha yüksek olan hanehalklarının düşen cepten harcamalardan daha büyük 
oranda fayda sağladığı da belirlenmiştir (Erus/Aktakke, 2012).    

Yardım ve arkadaşları tarafından Türkiye’de 2003 – 2009 tarihleri arasında, 
hanehalkı bütçe anketleri üzerinden sağlık reformlarının (Sağlıkta Dönüşüm 
Programının) sağlıkta finansal korumaya etkisi konusunda yapılan bir 
araştırmada, genel sağlık sigortasına sahip hanehalklarının cepten sağlık 
harcamasına maruz kalma olasılığı ile cepten sağlık harcaması miktarının 
yıllar itibariyle arttığı tespit edilmiştir (Yardım/Çilingiroğlu/Yardım, 2014). 
 
OECD ülkelerinde 2015 yılında uzun dönemli bakımı içermeyen sağlık 
harcamalarının hane halkı nihai tüketim harcamaları içerisindeki payı ortalama 
%3’tür. En düşük orana sahip ülkeler yaklaşık %1,5 ile Fransa, Lüksemburg 
ve Birleşik Krallık iken, en yüksek orana sahip ülkeler %5’in üzerinde yer 
alan Kore ve İsviçre’dir (Şekil 10). Şekil 10’da Türkiye verisi yer almamakla 
birlikte, Türkiye için bu oran 2016 yılı itibariyle %1,15’tir (Sağlık Bakanlığı, 
2017: 244). 

Şekil 10: Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları İçerisinde Cepten 
Yapılan Sağlık Harcamalarının Payı, %, 2015

Kaynak: OECD, 2018a: 93. 
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Çoğu OECD ülkesinde cepten harcamanın büyük bir çoğunluğu, hastane 
hizmetleri ve doktor muayenesinden çok ilaçlara, diş ve göz tedavisine 
yapılmaktadır. İlaçlar ve diş tedavisi hane halkları tarafından yapılan 
harcamanın beşte dördünü oluşturmaktadır. Kullanıcı katkıları ve ilave 
hizmetler için yapılan ödemeler yatarak tedavilerde hanehalkları tarafından 
yapılan doğrudan ödemelerin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. 
Yunanistan, Belçika ve Hollanda’da yatarak tedavilerde cepten yapılan 
harcamalar %20-32’ler ile %10’un altında seyreden OECD ortalamasının 
çok üzerinde seyretmektedir. Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan gibi 
bazı merkez ve doğu Avrupa ülkeleri ile Kanada ve Meksika’da ilaçlara 
yapılan harcamalar cepten ödemelerin yarısı veya yarısından fazlasını 
oluşturmaktadır. Bu harcama sadece reçeteli ilaçlar için değil, kendi kendini 
tedavi etmek için kullanılan reçetesiz ilaçları da kapsamaktadır. Gözlükler 
ve işitme cihazları da cepten yapılan harcamalar içerisinde önemli bir yer 
tutmaktadır. Bu tür malzemeler Hollanda, Birleşik Krallık, Slovenya, Almanya 
ve Slovak Cumhuriyeti’nde cepten yapılan harcamaların %20’sinden fazlasını 
oluşturmaktadır. Diş tedavileri genellikle kamu/özel sigortalar tarafından 
sınırlı bir şekilde kapsandığından, cepten ödemelerin yaklaşık %20’si diş 
tedavilerine yapılmaktadır. İspanya, Norveç ve Estonya gibi ülkelerde bu oran 
%30’a çıkmaktadır (OECD, 2018a: 92-93). 

Türkiye’de cepten sağlık harcamalarının toplam sağlık harcamaları 
içerisindeki payı (%16,9) ve hane halkı nihai tüketim harcamaları içerisindeki 
payı (%1,15) OECD ortalamasından düşük olmasına rağmen, Türkiye’de 
cepten yapılan sağlık harcamalarının yoksullaştırıcı etkisi kırsal bölgelerde, 
yaşlılarda ve engellilerde daha fazladır (Yardım/Çilingiroğlu/Yardım, 2010).  

Hekimlerin coğrafik dağılımı
OECD ülkeleri arasında kişi başına doktor sayısı farklılaşmaktadır. Türkiye, 
Şili ve Kore’de bin kişiye yaklaşık iki hekim düşerken, Yunanistan ve 
Avusturya’da bin kişiye beşin üzerinde hekim düşmektedir. Ülkeler arasındaki 
bu farklılıkların yanı sıra, kişi başına düşen hekim sayısı ülkeler içindeki 
bölgelere göre de farklılaşmaktadır. Birçok ülkede, özellikle Avusturya, Çek 
Cumhuriyeti, Yunanistan, Meksika, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti ve ABD’de 
hekimler büyük kentlerde yoğunlaşmaktadır. ABD’de hekim yoğunluğu 
bakımından bölgeler arası fark neredeyse beş kata ulaşmakta, Avustralya, 
Belçika ve Kore’de ise yalnızca %20 olarak gerçekleşmektedir. 

Hekim yoğunluğu, cerrahlık gibi uzmanlıkların büyük kentlerdeki kuruluşlarda 
yoğunlaşması ve hekimlerin kentlerdeki kurumlarda çalışmayı tercih etmeleri 
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nedeniyle kentsel bölgelerde fazladır. OECD ülkelerinde bin kişi başına düşen 
hekim sayısı kentlerde 4,2 iken kırsal bölgelerde 2,7 olarak gerçekleşmektedir 
(Şekil 11). Kentsel ve kırsal bölge ayrımı ülkelere göre farklılaşsa da, Kanada, 
Slovak Cumhuriyeti ve Macaristan’da kentsel ve kırsal bölgelerdeki hekim 
yoğunluğu arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. Japonya ve Kore’de 
göreli olarak daha adil dağılmakla birlikte, bu iki ülkede de çok az sayıda 
hekim bulunmaktadır. Türkiye’de hekimlerin bölgeler arasında dağılımında 
iki katı aşan bir fark bulunmaktadır. Uzman hekimler söz konusu olduğunda 
bu fark üç kata yaklaşmaktadır (Sağlık Bakanlığı, 2017: 2007, 2009). 

Hekimler, mesleki yaşamları (gelirleri, çalışma saatleri, kariyer olanakları, eş 
bulma olanaklarından uzaklaşma) ve sosyal aktiviteleri (çocukları için eğitim 
olanakları ve eşleri için mesleki fırsatlar) ile ilgili kaygıları nedeniyle kırsal 
bölgelerde çalışma konusunda isteksizdirler. Birçok OECD ülkesi, hekimlerin 
yetersiz hizmet sunulan bölgelere gitmesi ve buralarda kalması için bir seferlik 
yerleşme desteği ile gelir garantisi ve ikramiye ödemesi gibi tekrarlayan 
ödemeleri içeren finansal teşvikler sunmaktadır (Ono/Schoenstein/Buchan, 
2014). Bir dizi ülke de yetersiz hizmet sunulan bölgelerdeki öğrencilerin 
tıp fakültelerine gitmelerini teşvik edecek önlemler almaktadır. Japonya’da 
1973 yılında açılan Jichi Tıp Fakültesi kırsal bölgelerde çalışacak hekimleri 
yetiştirmek ve bu bölgelerde hizmete erişimi iyileştirmek üzere kurulmuştur 
(İkegami, 2014).   

Şekil 11:  Hekim Yoğunluğu, Kır – Kent, 2015

Kaynak: OECD, 2018a: 95. 
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OECD ülkelerinde hekimlerin çalıştıkları bölge tercihlerini etkileyebilecek 
birçok politika aracı kullanılmaktadır. Bunlar: 1) Hekim yetersizliğinin 
olduğu bölgelerde çalışan hekimlerin maddi olanaklarını artırmak; 2) belli 
sosyal ve coğrafik bölgeye ait öğrencilerin tıp eğitimi almalarını teşvik 
etmek veya tıp fakültelerini yerelleştirmek; 3) hekimlerin çalışacakları bölge 
tercihlerini düzenlemek (yeni mezunlar veya yabancı hekimler için); 4) hekim 
sayısının yetersiz olduğu bölgelerdeki hizmet sunumunu hekimlerin çalışma 
koşullarını iyileştirecek şekilde yeniden düzenlemektir (OECD, 2018a: 94). 
Ancak DSÖ’nün de belirttiği üzere paranın, gücün ve kaynakların kentler 
lehine değiştiği bir sistemde bu önlemlerin çok yetersiz kalacağı çok açıktır.
 
Acil olmayan ameliyatlar için bekleme süreleri
Sağlık hizmetleri için uzun bekleme süreleri birçok OECD ülkesi için önemli 
bir sorundur. Katarakt ameliyatı, kalça ve diz protezleri gibi acil olmayan 
ameliyatlar için uzayan tedavi süreleri hastaların daha uzun süreler ağrı 
çekmelerine ve sakatlıklarının sürmesine neden olmaktadır.
 
Bekleme süreleri, hekimlerin kritik öneme sahip olduğu talep ve arz arasındaki 
karmaşık ilişkiden kaynaklanmaktadır. Sağlık hizmetleri ve acil olmayan 
ameliyatlar için talep, nüfusun sağlık durumu, tıp teknolojisindeki gelişmeler 
(katarakt ameliyatında olduğu gibi birçok sürecin basitleşmesi), hasta tercihleri 
ve hastanın maliyet paylaşım yükü ile yakından ilişkilidir. Ancak hekimler 
hastalar için talep yaratmada önemli bir role sahiptirler. Cerrahi müdahale 
oranı, farklı kategorilerdeki cerrahların varlığı, anestezistler ve cerrahi 
müdahaleye dahil edilebilecek diğer personel ve gerekli tıbbi malzemenin 
varlığı da arzı etkileyen önemli faktörlerdendir. 

2015 yılında katarakt ameliyatı için bekleme süresi ortalama 128 gün iken, 
Hollanda’da 37 günün biraz üzerinde, Estonya ve Polonya’da ise sırasıyla 253 
ve 464 gündür. Birleşik Krallık, Danimarka, İspanya ve Şili’de son yıllarda 
bekleme sürelerinin pek değişmediği görülmektedir. Diğerlerinde bir düşme 
eğilimi varken, bu eğilim 2013 yılından sonra tersine dönmüştür (Şekil 12).
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Şekil 12: Katarakt Ameliyatlarında Bekleme Süresi, 2015

 
Kaynak: OECD, 2018a: 97

Benzer bir durum kalça protezi ameliyatları için de geçerlidir. Kalça protezi 
ameliyatları için OECD ülkelerinde ortalama bekleme süresi 159 gün iken, 
Hollanda’da 42 gün, Estonya’da 290 gün, Şili ve Polonya’da ise 400 günün 
üzerindedir (Şekil 13). 

Şekil 13: Kalça Protezi Ameliyatlarında Bekleme Süresi, 2015

 
Kaynak: OECD, 2018a: 97

Diz protezlerindeki bekleme süresi de kalça protezlerindeki verilere yakın 
seyretmekte, OECD ülkeleri ortalaması 182 gün iken, Estonya’da 393, 
Polonya’da ise 541 gün olarak gerçekleşmektedir.  En düşük bekleme süresine 
sahip ülke 42 gün ile yine Hollanda’dır  (Şekil 14). 
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Şekil 14: Diz Protezi Ameliyatlarında Bekleme Süresi, 2015

Kaynak: OECD, 2018a: 97

Bu soruna çözüm bulmak amacıyla birçok ülkede bekleme süresi garantileri 
en yaygın politika aracı haline gelmiştir. Finlandiya’da 2005 yılında acil 
olmayan ameliyatlardaki bekleme sürelerini azaltmayı amaçlayan Ulusal 
Sağlık Hizmeti Garanti Belgesi bu araçlardan biridir. İngiltere’de 2010 
Nisan’ından bu yana, Ulusal Sağlık Sistemi (National Health Services-NHS) 
Anayasası, bazı hizmetlere erişim hakkı kapsamında maksimum bekleme 
sürelerini de içeren düzenlemeler yapmış, mümkün olmadığı durumda 
alternatifler yaratma görevini NHS’e vermiştir. Bu garantilerin anlamlı olması 
için zorunlu tutulması önemlidir.  Zorunluluk kapsamında iki ana yaklaşım 
bulunmaktadır: Biri bekleme süresi hedeflerini belirleme ve bu hedeflere 
ulaşma konusunda hizmet sunuculardan hesap sorma, ikincisi ise maksimum 
sürenin aşımı durumlarında hastalara alternatif sağlık hizmet sunucularını 
seçebilme olanağı sağlamadır.    

Değerlendirme ve Öneriler
OECD sağlık durumuna bakıldığında, OECD ülkelerinde doğumda beklenen 
yaşam süresinin 80,6 yıl ile dünya ortalamasından yaklaşık 9 yıl fazla olduğu, 
hatta üst gelir grubu ülkeler ortalamasını (79,5 yılı) bile aştığı görülmektedir. 
Ancak OECD ülkelerinde en yüksek (Japonya 83,9 yıl) ve en düşük (74,5 
yıl) doğumda beklenen yaşam süresine sahip ülke arasında yaklaşık 10 yıllık 
bir fark bulunmaktadır. ABD gibi kamusal sağlık programlarının yetersiz, 
yoksulluk ve gelir eşitsizliğinin yüksek olduğu ülkelerde doğumda beklenen 
yaşam süresinin son yıllarda OECD ortalaması gerisine düşmesi dikkat 
çekicidir. Özellikle 1970’lerden bu yana Türkiye, Kore, Şili gibi gelişmekte 
olan ülkelerde doğumda beklenen yaşam süresinin yaklaşık 20 yıllık bir 
artış göstermesinde sosyoekonomik belirleyicilerin önemli oranda etkili 
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olduğu vurgulanmalıdır. OECD ülkelerinde en yüksek eğitim düzeyinde 
bulunanların, en düşük eğitim düzeyine sahip olanlara oranla 6 yıl daha fazla 
yaşamasının beklenmesi, bu rakamın bazı ülkeler için 10 yılın üzerine çıkması 
sosyoekonomik eşitsizliklerin önemine bir diğer örnektir.  

OECD, bebek ölüm hızında da 1000 canlı doğumda 3,6 ile dünya ortalaması 
olan 31,7’yi ve üst gelir grubu ülkeleri ortalaması olan 5,8’i aşarak en iyi 
durumu yakalamıştır. Bebek ölüm hızında 1000 canlı doğumda 5’in üzerine 
çıkan 5 ülke bulunmaktadır ve en düşük veriye sahip ülke (Finlandiya bin 
canlı doğumda 1,6) ile en yüksek veriye sahip ülke arasında (Meksika bin 
canlı doğumda 10) altı katı aşan bir fark bulunmaktadır. Türkiye’nin 9,2 
ile Meksika’dan sonra en yüksek veriye sahip OECD ülkesi olması dikkat 
çekicidir. OECD ülkelerinde bebek ölüm hızındaki yüz güldürücü rakamların 
ne yazık ki düşük doğum ağırlığı için söz konusu olmadığı, artan rakamların 
kaygı uyandırdığı görülmektedir. Bu artışta vaktinden önce doğum oranlarının 
artmasının etkili olduğu belirtilmekte birlikte, sosyoekonomik eşitsizlerin 
payının da önemli olduğu vurgulanmalıdır. Ayrıca eğitim ve gelir düzeyi ile 
yaşam koşullarındaki farklılıkların, hem düşük doğum ağırlığını hem de bebek 
ölüm hızını etkilemesi dikkat çekicidir.

Sağlık hizmetlerine erişim durumuna bakıldığında, sağlık hizmetlerine 
erişimin ilk ölçütü olan sağlık güvencesi kapsamında, Hollanda ve İsviçre 
dışındaki ülkelerin sağlık güvencesinde tam kapsayıcılığı büyük oranda kamu 
programları yoluyla sağladığı görülmektedir. OECD ülkelerinde temel bir 
sağlık hizmet paketinin nüfusun %95’inin altına garanti edildiği ülke sayısı 
yedi olup, en düşük nüfus kapsamına sahip ülkeler sırasıyla Yunanistan, ABD 
ve Polonya’dır. Yunanistan son yıllarda önemli bir ekonomik kriz içindedir, 
buna rağmen sağlık güvencesine sahip olmayan vatandaşlarının hizmete 
erişebilmeleri için birtakım önlemler almak durumunda kalmıştır. ABD’de 
“Obamacare” yasasından sonra sigortasızların oranı %9’a gerilemekle birlikte, 
nüfusun %55,3’ünün özel sigorta ile güvence altında olması, özel sigortaların 
ödeme gücü yerine hastalık riskine göre prim belirledikleri dikkate alındığında 
önemli bir risk oluşturmaktadır. Polonya’da 2012 yılından sonra primlerini 
ödemeyen kişilerin sosyal sağlık sigortası güvencesini yitirmeye başlamaları 
kapsamı daraltmaktadır. Türkiye’deki genel sağlık sigortası sistemi de sağlık 
güvence kapsamındaki nüfus oranını artırmış olmasına rağmen (%98,4), 
hizmete erişim için gerekli prim koşulları bazı grupların hizmete erişimini 
aksatmaktadır. OECD ülkelerinde kamu sağlık güvencesi programları yaygın 
olmasına rağmen, bu programların garanti altına aldıkları hizmet kapsamı 
daraldığı için cepten yapılan harcama oranı göreli olarak yüksektir (toplam 
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sağlık harcamalarının %20’si) ve kapsam dışında bırakılan hizmetler için 
artan oranda özel sağlık sigortaları tercih edilmektedir.  Nüfusun yarısından 
fazlasının, % 56 ile % 96 arasında değişen oranlarda, özel sağlık sigortası 
yaptırdığı dokuz OECD ülkesi bulunmakta olup, bu ülkelerden beşindeki 
oranlar %80’leri aşmaktadır. 

Sağlık  hizmetlerine erişimin ikinci ölçütü olan maliyet nedeniyle 
karşılanamayan sağlık ihtiyaçları verileri tüm OECD ülkelerinde 
toplanmamakla birlikte, hizmete erişim önündeki finansal engelleri göstermesi 
bakımından önemlidir. 17 OECD ülkesi ortalamasına bakıldığında, 2016 
yılında 10 kişiden birinin (%10,3) maliyet nedeniyle doktor muayenesine/
kontrolüne gitmediği görülmektedir. Bu oranın %20’ler (İsviçre, ABD) ve 
%30’ları aştığı (Polonya) ülkeler bulunmaktadır. Bu ülkelerden ABD ve 
İsviçre’de özel sigortacılık ağırlıkta olduğu için, hastaya aktarılan maliyetlerin 
de yüksek olduğu tahmin edilebilir. Öte yandan 15 OECD ülkesinde ortalama 
%7,1’inin maliyet nedeniyle reçete edilmiş ilaçlarını alamadığını bildirdiği 
görülmektedir. Yine özel sigortacılığın ağırlıkta olduğu ABD ve İsviçre 
gibi ülkelerde bu oran %10’ları geçerek %20’lere yaklaşmaktadır. Maliyet 
nedeniyle karşılanamayan sağlık ihtiyaçları gelir düzeyine göre farklılıklar 
göstermekte olup, 2016 yılında diğer bütün gelir gruplarında maliyet nedeniyle 
karşılanamayan sağlık ihtiyaçları %14 oranında iken, düşük gelir gruplarında 
bu oran %25’tir. Düşük gelir gruplarında maliyet nedeniyle karşılanamayan 
sağlık ihtiyaçları oranının 2016 yılında %43 ile ABD’de en yüksek oranda 
gerçekleşmesi şaşırtıcı bir durum değildir.  

Sağlık hizmetlerine erişimin üçüncü ölçütü olan cepten harcamalara 
bakıldığında, 2015 yılında sağlık harcamalarının %20’sini hastaların 
ceplerinden ödedikleri, bu oranın Yunanistan (%35), Kore (%37), Meksika 
(%42) gibi ülkelerde toplam sağlık harcamalarının üçte birinden fazla olduğu 
görülmektedir. Cepten yapılan harcamalar ödeme gücüne dayandığı için cepten 
harcama yükünün artması, finansman yükünü hizmeti daha fazla kullanan 
yoksullar, yaşlılar, kronik hasta ve engellilere kaydırır ve finansmanda adaleti 
bozar. Çoğu OECD ülkesinde cepten harcamanın büyük bir çoğunluğu (toplam 
cepten ödemelerin beşte dördü) ilaçlara, diş ve göz tedavisine yapılmaktadır. 
Kullanıcı katkıları ve ilave hizmetler için yapılan ödemeler yatarak tedavilerde 
yapılan doğrudan ödemelerin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Yukarıda 
da belirtildiği üzere cepten ödeme yükünün fazlalığı OECD ülkelerinde 
oldukça yüksek özel sigorta kapsamına neden olmaktadır.  
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Sağlık güvencesi kapsamı, maliyet nedeniyle karşılanamayan sağlık ihtiyaçları 
ve cepten sağlık harcamaları birlikte değerlendirildiğinde, OECD ülkelerinde 
yaygın olan kamu sağlık güvencesi programlarına rağmen, bu çalışma 
kapsamında yer verilemeyen ancak 1970’li yılların sonlarından itibaren sağlık 
sektörüne sirayet eden neoliberal politikaların sağlık güvencesinde önemli 
tahribatlar yarattığı görülmektedir. Sağlığı yeniden metalaştıran ve sağlık 
hizmetlerini piyasalaştırıp ticarileştiren bu politikalar, teminat paketlerine 
sıkıştırılan sağlık güvencesini ya biraz geniş tutup daha fazla kullanıcı katkısı 
yoluyla bireylere kaydırılan maliyetlere dönüştürmüş veya teminat paketlerini 
daraltarak sağlık hizmetlerini doğrudan güvence kapsamı dışında bırakıp, 
özel sigortalar veya cepten ödemelerle kapsam dışında bırakılan hizmetlerin 
maliyetlerini daha acımasız bir şekilde bireylere yüklemiştir. Gerek hizmet 
kapsamının geniş tutularak kullanıcı katkılarının artırılması, gerekse 
kapsamın dar tutularak hizmetlerin doğrudan kapsam dışına itilmesi,  cepten 
harcamaların finansal koruma sağlama karakterine sahip olmaması nedeniyle 
özel sigortaları yeşertip besleyen ideal bir ortam yaratmıştır.    
 
Sağlık hizmetlerine erişimin dördüncü ölçütü olan hekimlerin coğrafik 
dağılımına bakıldığında, OECD ülkelerinde bin kişi başına düşen hekim 
sayısının kentlerde 4,2 iken kırsal bölgelerde 2,7 olarak gerçekleşmekte olduğu, 
ABD gibi ülkelerde aradaki farkın beş kata çıktığı bölgeler görülmektedir. 
Oysa sağlık hizmetlerine erişim, ülkenin tümüne yeterli sayıda ve uygun 
dağılımda hekim gerektirmektedir. Hekimlerin bir bölgede yığılması nedeniyle 
diğer bölgelerde yaşanan eksiklikler, uzun seyahat veya sağlık kuruluşlarında 
uzun bekleme süreleri gibi adaletsizlikler yaratmaktadır. Hekimlerin dengesiz 
dağılımı, istihdamındaki zorluklar ve onları özellikle uzak, seyrek nüfuslu ve 
mahrumiyet bölgeleri gibi belli bölgelerde tutmak birçok OECD ülkesi için 
önemli bir sorundur (OECD, 2016). 

Sağlık hizmetlerine erişimin beşinci ölçütü olan acil olmayan ameliyatlar 
için bekleme süreleri, yeterli düzeyde sağlık hizmeti sunulup sunulmadığını, 
sunulan hizmetlerin dengeli dağılıp dağıtılmadığını göstermektedir. Genel 
olarak sağlık hizmetleri için uzun bekleme sürelerinin birçok OECD ülkesi 
için önemli bir sorun olduğu görülmektedir. 2015 yılında katarakt ameliyatı 
için bekleme süresi ortalama 128 gün iken, Estonya ve Polonya’da  sırasıyla 
253 ve 464 güne çıkmaktadır. Benzer bir şekilde kalça protezi ameliyatları 
için OECD ülkelerinde ortalama bekleme süresi 159 gün iken, Estonya’da 290 
gün, Şili ve Polonya’da 400 günün üzerinde gerçekleşmektedir. Diz protezi 
ameliyatlarında da durum farklı değildir. OECD ülkeleri ortalaması 182 gün 
iken, Estonya’da 393, Polonya’da ise 541 gün beklenmektedir. Bu soruna 
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çözüm bulmak amacıyla Finlandiya’da 2005 yılında, Birleşik Krallık’ta 2010 
yılında gündeme gelen bekleme süresi garantileri, anılan ülkelerdeki bekleme 
sürelerinde ancak küçük çapta iyileşmelere yol açabilmiştir.  

Sağlıkta eşitsizlikleri OECD’nin sağlık hizmetlerine erişim ölçütleri ile 
inceleyen bu çalışma, sağlık hizmetlerine erişimin tüm ölçütlerinde önemli 
düzeyde eşitsizlikler olduğunu ortaya koymaktadır. Bir yanıyla sağlık sistemi 
yetersizlikleri ile ilişkili olan bu durumun düzeltilmesi için hizmete erişimi 
artıracak politika tercihlerinin gündeme getirilmesi şarttır. Çalışma sağlık 
hizmetlerine erişim ölçütleri ile sınırlandırılmış olmakla birlikte, verilerin 
varlığı durumunda hizmete erişimde etkili olan gelir ve eğitim düzeyi gibi 
sosyoekonomik eşitsizliklerden kaynaklanan erişim engellerine de yer 
verilmiştir. Hizmete erişimde sosyoekonomik eşitsizliklerin etkisi, sorunun 
yalnızca sağlık sistemi düzenlemeleri ile ortadan kaldırılamayacağını, 
sorununun temelde bir sınıf sorunu olduğunu, bu nedenle hem sağlık sistemi 
düzenlemeleri hem de sosyoekonomik eşitsizlikleri azaltmaya/ortadan 
kaldırmaya dönük politikaların birlikte ele alınmasının kaçınılmaz olduğunu 
ortaya koymaktadır.  

Sosyoekonomik ve politik eşitsizlikleri tamamen ortadan kaldırmak ancak 
sınıflı toplum yapısının ortadan kaldırılması ile mümkündür. Ancak bu 
eşitsizlikleri kapitalist sistem içinde de azaltmak mümkündür. Bu amaçla; 
makroekonomik politikalar, iş gücü piyasası politikaları ve refah devleti 
uygulamalarının bir arada ele alındığı; sosyal sınıf, cinsiyet, yaş, etnik grup 
ve dezavantajlı bölgeler ile özel kategoriler için özel önlemlerin öngörüldüğü 
politikaların hayata geçirilmesi şarttır. Sağlık sistemi özelinde bakıldığında 
ise sağlığı koruma ve geliştirme politikalarına öncelik ve ağırlık verilmesi, 
herkese, ücretsiz, kapsamlı ve nitelikli sağlık hizmeti sağlanması temel hedefi 
oluşturmalıdır. 
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