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Türkiye’de Nasıl Bir Sağlık Ekonomisi Eğitimi ve Ekosistemi? 

Giriş 

30 Mart 2016 tarihinde İstanbul Medipol Üniversitesi 
Sağlık Ekonomisi Eğitimi Çalıştayı düzenledi. 
Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Sabahattin Aydın’ın da-
vetlisi olarak çalıştaya katıldık ve seçkin bir topluluk ile 
katma değeri oldukça yüksek istişarelerde bulunduk. 
Öncelikle sayın rektörümüzün şahsında organizasyonda 
emeği geçen tüm ekibi tebrik ediyor ve ev sahiplikleri 
için de teşekkür ediyoruz. Bir teşekkür de, özgün ve özel-
likli katkılarla istişareyi anlamlı ve değerli kılan tüm 
katılımcılara. Olması gerektiği gibi bütün paydaşlar 
(akademi, kamu ve özel sektör ve üçüncü sektör-
STK’lar) oradaydı. 

Bu girizgahtan sonra, ideali yakalamak adına Tü-
rkiye’de nasıl bir sağlık ekonomisi eğitimi ve daha üst 
planda ise nasıl bir sağlık ekonomisi ekosistemi olması 
gerektiğine dair görüşlerimizi paylaşmak istiyoruz. An-
cak öncelikle nereden çıktı bu sağlık ekonomisi 
disiplini? ve global ölçekte bu işler nasıl yürüyor? soru-
larını, ayrıntılarına girmeden ele almakta yarar bulun-
maktadır. 

Nereden Çıktı Bu Sağlık Ekonomisi Disiplini? 

Çok genel olarak belirtmek gerekirse ekonomi biliminin 
teori, kavram ve tekniklerinin sağlık alanına uyarlan-
ması olarak tanımlanan sağlık ekonomisi disiplini, 
geçmişi 1950’lere kadar dayanan ve Mushkin (1958), Ar-
row (1963), Klarman (1963), Culyer (1971, 1989), Pauly 
(1978, 1988) ve Folland vd. (1996) başta olmak üzere 
kimi bilim insanlarının katkıları ile ortaya çıkan 
disiplinlerarası bir çalışma alanıdır. Sağlık ekonomisi 
çalışma alanının temel fonksiyonu ise veriyi (data) en-
formasyona (information) dönüştürerek bilgiye dayalı 
kararların alınmasına yardımcı olmaktır. Başka bir ifade 
ile sağlık ekonomisi, veriyi enformasyona dönüştürerek 
karar vericilerin ve politikacıların bilgiye dayalı olarak 
rasyonel karar almalarını ve politika oluşturmalarını 
sağlamaktadır. 

Sağlık ekonomisinin çıkış noktası da, bir kısmı yuka-
rıda ismen zikredilen bilim insanlarının “sağlık hizmet-
leri farklı mıdır?” sorusuna cevap aramaları ile başla-
mıştır. Bu soruya verilen cevaplar konusunda üzerinde 

uzlaşılan kelime ise “evet” kelimesidir. Sağlık hizmetle-
rinin başta; 1) enformasyon asimetrisi, 2)dışsallıklar ve 
3) belirsizlikler olmak üzere nevi şahsına münhasır özel-
likleri bu alanda piyasa başarısızlıklarına yol açmakta ve 
bundan dolayı da sağlık alanına kamunun müdahalesi 
gerekli olmaktadır (Hurley 2000). “Sağlık hizmetleri 
farklı mıdır?” sorusunun etrafındaki tartışmalara ve di-
ğerlerine ek olarak; kaynakların kıt olması, sağlık harca-
malarının sürekli artış eğilimi göstermesi, yeni teknolo-
jilerin ortaya çıkması, nüfusun yaşlanması, kalite, ve-
rimlilik ve hakkaniyet gibi konularda artan ve değişen 
beklentilerin olması ve farklı disiplinlerde ve dar alan-
larda uzmanlaşma arayışının ve akımının giderek yay-
gınlaşma eğilimi göstermesi de sağlık ekonomisi disipli-
nin gelişmesine katkı yapan faktörler arasında yer al-
mıştır. 

Global Ölçekte Bu İşler Nasıl Yürüyor? 

Bize göre sağlık ekonomisi eğitimi konusunda global 
ölçekte iki ana akım bulunmaktadır. Bunlar: 1) Yu-
muşak (Soft) Sağlık Ekonomisi ve 2) Sert (Hard) Sağlık 
Ekonomisi. Yumuşak Sağlık Ekonomisi olarak 
adlandırdığımız birinci kulvar Sağlık Ekonomisi pro-
gramları daha ziyade sağlık politikası, sağlık yönetimi, 
halk sağlığı ve epidemiyoloji gibi disiplinlerle 
içiçeleşmiş bir yapı arz eden ve bu bağlamda 
yürütülmeye çalışılan ve sağlık ekonomisine ilişkin 
genel nosyonun verilmeye ve kazandırılmaya çalışıldığı 
programlardır. Bu programlarda yer alan sağlık 
ekonomisi dersleri daha ziyade sözel beceri gerektiren 
dersler olmaktadır. Yumuşak Sağlık Ekonomisi pro-
gramlarına; İngiltere’de LSE’nin ve ABD’de ise Har-
vard’ın başını çektiği sağlık ekonomisi programları ve 
dört Avrupa Ülkesinin (Bologna Üniversitesi, İtalya; 
Inssbruc Yönetim Merkezi, Avusturya; Oslo Üniversi-
tesi, Norveç ve Erasmus Üniversitesi, Hollanda) işbirliği 
ile oluşturdukları Sağlık Ekonomisi ve Yönetimi Avrupa 
Yüksek Lisans Programı örnek olarak verilebilir.  

Diğer taraftan ikinci ana akım ise “Sert Sağlık 
Ekonomisi” olarak adlandırdığımız ekoldür. Bu ikinci 
ana kulvar Sağlık Ekonomisi programları daha müstakil 
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bir yapıdadırlar ve müfredatları da ağırlıklı olarak 
sayısal ve teknik sağlık ekonomisi derslerinden 
oluşmaktadır. Başka bir ifade ile bu ekol daha ziyade 
sağlık ekonomisinin teknik ve hesaplama gibi 
kısımlarını ön planda tutarak değer yaratmaya çalışan 
bir ekoldür. Bu ikinci ana grup ekolün ana temsilcisi 
olarak İngiltere’de yer alan York Üniversitesi’nin Sağlık 
Ekonomisi Merkezi (Centre for Health Economics) zik-
redilebilir. Birmingham Üniversitesi’nin ve Erasmus 
Üniversitesi’nin sağlık ekonomisi programları da York 
ekolü kapsamında değerlendirilebilir.  

Peki Türkiye’de Bu İşler Nasıl Olmalı? 

Son dönemlerde giderek artan bir şekilde Türkiye’de 
sağlık ekonomisti ihtiyacı ve bu ihtiyaca cevap vere-
bilecek programların gerekliliği dillendirilmeye 
başlanmış ve sağlık ekonomisi konusunda bazı üniver-
siteler ağırlıklı olarak tezsiz uzaktan ve ikinci öğretim 
programları olmak üzere sağlık ekonomisi adlı altında 
programlar açmışlardır. Ancak, mevcut programların 
belli bir boşluğu doldurmasına karşın, var olan sağlık 
ekonomisi ihtiyacını tümüyle karşılayabilecek kapa-
sitede ve çerçevede olduğunu belirtmek mümkün 
değildir.  

Yukarıdaki tartışmalar ışığında değerlendirild-
iğinde, Türkiye’deki sağlık ekonomisi eğitiminin ve 
ekosisteminin ağırlıklı olarak “Sert Sağlık Ekonomisi” 
merkezli olarak; sağlık ekonometrisi, sağlık ve sağlık 
hizmetlerinin değerlendirilmesi, Sağlık Teknolojisi 
Değerlendirme, Farmakoekonomi, Matematik, İstatistik 
ve Aktüerya derslerini içeren müfredat eksenli olarak 
şekillenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bize göre 
Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu sağlık ekonomisti tipolojisi 
ham verileri; istatistik, matematik, aktüerya, ekonome-
tri ve endüstriyel mühendislik gibi sayısal bilimleri 
kullanarak enformasyona dönüştürüp politikacılar ve 
karar vericilerin önüne koyacak ve onların bilgiye dayalı 
karar almalarını sağlayacak tipolojidir.  

Her ne kadar şu ana kadar işte Sosyal Güvenlik Ku-
rumu (SGK) ve Sağlık Bakanlığı (SB) deniz deryası kadar 
veri topluyor ve kimseye de kullandırtmıyor deniliyorsa 
da (bu veri tabanlarının araştırmacıların kullanımına 
açılması gerektiğini düşünenlerdenim), şu an itibariyle 
ister Medula (SGK) ve isterse de SağlıkNet (SB) 
kullanıma açılsa da, inanın ki bu veri tabanlarının 
hakkını vererek yararlanacak ve kullanacak kişilerin 
sayısı iki elin parmaklarını geçmeyecek düzeydedir Tü-
rkiye’de.  

Türkiye’de Yumuşak Sağlık Ekonomisi nosyonu 
Sağlık Yönetimi programları gibi programlar 
aracılığıyla veriliyor zaten. Her sağlık yöneticisi “yu-
muşak” diye nitelendirdiğimiz Sağlık Ekonomisini bilir 
zaten. Dolayısıyla “Yumuşak Sağlık Ekonomisti” an-
lamında Türkiye’nin ciddi anlamda bir ihtiyacının 
olduğunu düşünmüyoruz.  

Bize göre Sağlık Ekonomisi alanında Türkiye’nin ih-
tiyaç duyduğu Sağlık Ekonomisti “Sert” kulvardakidir.  
Dolayısıyla; programı ile, müfredatı ile, hocası ile, 
öğrencisi ile, dergisi ile, toplantısı ile, kitabı ile, bütün 
diğer paydaşları ile, araştırması ve tartışması ile Sert 
Sağlık Ekonomisi Ekosisteminin acilen oluşturulması 
gerekir Türkiye’de. Bu ekosistemde mümkünse uzaktan 
programlara yer verilmemelidir. Çünkü uzaktan eğitim 
eksik ve aksaktır. Diğer taraftan bu ekosistem 
uluslararası bağlamı da içermesi gerektiğini 
düşünüyoruz. Yani programların uluslararası düzeyde 
öğrencisi, hocası ve işbirlikleri olmalıdır. 
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