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Türkçe Özet

Ülkelerin tercih ettikleri sağlık sistemleri ve bu sistemlerin özellikleri ülkelerin sağlık harcamalarını ve 
dolayısıyla sağlıkla alakalı çeşitli çıktılarını etkileyen en önemli faktörlerdir. Bu çalışmada, çeşitli sağlık 
sistem modelleri kategorize edilerek OECD üyesi ülkelerin ve özel olarak ABD ve Türkiye’nin 1980-2012 
yılları arasındaki sağlık harcamalarındaki değişimleri, harcamaların GSYİH içindeki payları ve harcamaların 
ne şekilde finanse edildiği incelenmiştir. Ayrıca, bu farklı sağlık sistemleri ve sağlık harcamalarının ülkelerin 
sağlık hizmetleri tedariği ve çıktılarına olan etkileri karşılaştırılmıştır. Bu amaçla, sağlık ekonomisi literatüründe 
sıklıkla kullanılan doğumda beklenen yaşam süresi ve bebek ölüm hızları sağlık indikatörleri olarak, sağlık 
hizmetlerine ulaşım ve hizmetlere ulaşımdaki hakkaniyet kavramları sağlık çıktıları olarak ele alınmıştır. 
Farklı sağlık sistemlerine sahip de olsa tüm OECD üyesi ülkelerin kişi başı sağlık harcamaları ve bu sağlık 
harcamalarının GSYİH’ndaki payları son 30 yıl içinde önemli derecede artmıştır. Sağlık sistemleri farklı 
olan ülkelerdeki sağlık harcamaları farklılık gösterse de, bu farklı harcamaların sağlık göstergeleri ve sağlık 
sistemlerinin başarı ve verimlilikleri ile birebir bir ilişki içinde olmadığı bulunmuştur.
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The health system choices of countries and their features are regarded as key determining factors of health 
expenditures and health indicators of countries. By categorizing a variety of health systems, this study examines 
changes in health spending, health spending as percentage of GDP, and health system financing in OECD 
countries and particulary in the US and Turkey between 1980 and 2012. This study also compares impacts 
of these different systems and health spending on supply of health and health outcomes. For this purpose, 
widely used indicators of health such as life expectancy at birth, infant mortality, and equity and accessibility 
to healthcare are employed. Health expenditures per capita and health expenditures as a share of GDP have 
dramatically increased in all OECD countries in past 30 years even though their health systems differ from each 
other. However, it has also been found that health systems and different health expenditure levels in OECD 
countries are not in line with positive health outcomes or success and efficiency of health systems.
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