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EGiTiM EKONOMiSiNiN TEMEL iLKELERi

Prof. Dr. Orhan SENEFI

Son 20 y1ldan beri, ekonomik teori klasik maliye konulanna ba§a·
n ile uygulanmaktad1r. Boylece, devlet biltr;esinin gelir, harcama ve
borr;lanma arar;larmm gelir dag1llm1, etkin kaynak aymm1 ve ekonomik istikrar ilzerindeki etkileri incelenmektedir. Gerr;ekten, karma bir
ekonomik yap1da bile, devletin ekonomideki paymm giderek artmas1
nedeniyle, boyle bir yakla§Im bir;iminin tutarlt oldugu kolayca savunulabilir. Kamu ekonomisi alamnda ortaya 91kan bu tiir geli§melerin
dogal bir sonucu olarak; egitim, saghk, konut, ta§1ma ve r;evre kirlenmesi ekonomileri konulan modern maliye disiplinin ugra§1 alam ir;ine girmektedirler.
Bu 9all§mam1zda egitim hizmetlerinin bir ekonomik analizini yapmaya r;ah§acag1z. Bu amar;la, egitim hizmeLlerinin kamu ekonomisinin gelir dag11lm1, ekonomik istikrar ve kaynak aymm1 fonksiyonlan
tizerindeki etkileri ele almacaktir. Daha sonraki ar;1klamalanrmz ise,
egitim hizmetlerinin ozel ve sosyal faydalar d1§sal ekonomiler yonilnden incelenecektir. Son boltiMlerde ise, egitim hizmetlerinin etkin sunumu ve finansmam konulan incelenecektir. Sonur; k1smmda ise, egitim hizmetlerinin ekonomik analizinin genel bir degerlendirilmesi yap1lacaktir.

A.

EGiTiM HiZMETLERiNiN KAMU EKONOMiSiNiN
AMA9LARI YONUNDEN ANALiZi

Gtinilmilzde egilim hizmeLleri, devleLin temel ekonomik amar;langerr;ekle§tirmesinde, eLkin bir arar; olarak kullamlmaktadir. Gerr;ekten, egitim hizmetleri yeterli bir diizeyde sunuldugunda;

111
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1.

i§giiciiniin prodtiktivitesini

yiikselterek milli gelir diizeyinin

artmasma,
2. Firsat e§itligi yaratarak adil gelir dag1hmma ve,
3. Oplimal kaynak kullanum saglanarak ekonomik istikrara
olumlu katk1larda bulunabilmekledir. ~imdi, egitim hizmetleriyle devletin bu Uc; temel ekonomik fonksiyonuna nas1l ula§ilabilecegini inceleyelim.
a)

Egitimin Gelir Dagzlzrn1 Uzerindelci Etkileri

Bilindigi gibi, bir toplumda gelirin adil dag1hm1 iki temel faktor
tarafmdan belirlenmektedir. Bunlar; 1) iiretim faktorlerinin (emek,
sermaye, toprak ve giri§imcinin) milli gelirden ald1klan paylarm dag1hm1 ve 2) faktor miilkiyetinin dag1hm1 olarak say1labilir.
FakLOr miilkiyetinin dag1hm1 genellikle veraset ve intikal vergileriyle diizenlendiginden, gelir dag1hmm1 diizeltici etkisi oldukc;a s1mrhdll'. <;iinkil, bu tilr vergi yasalan sermayenin nesilleraras1, transferini
kolayla§tll"d1gmdan, emek sahibi lehine i§lemez. 6 te yandan ; gelir
vergisinin artan oranh uygulamas1, vergi iadesi ve negatif gelir vergisi vergisel onlemlerle de, adil gelir dag1hmm1 saglama olanag1 oldukc;a smirl1 bulunmaktadir. <;iinkii, vergisel onlemlerin etkisi genellikle
reel olmay1p parasal bir ozellik ta§1maktaclir. Ote yandan, vergisel onlemle aclil gelir dag1hm1 saglamnaya c;ah§1ld1gmda, ekonomik biiyiime
ve kalkmma igin yatmlmas1 gerekli olan finansman olanaklan azalmaktadir.
Geli§mekte olan iilkelercle clevletin gelir dag1hm1 ve ekonomik kalkmma amac1 c;at1§t1gmda, genellikle birinci amac;tan vazgec;ilmektedir.
Bu nedenle, yalmmlan artU"mak ic;in sermaye faktoriine yatmm indirimi, vergi iadesi, alternatif amortisman politikalanndan yararlanma
gibi te§vik edici vergisel avantajlar saglamr. Bu nedenle, gelir ctag1hmm1 saglamak ic;in emek faktorilne vergisel avantajlar saglansa bile
etkisinin en iyi olas1hkla notr olabilecegini soyleyebiliriz. Bir c;ok verginin sonuc;ta emek faktorti tizerine yans1t1ld1gm1 da h esaba katarsak,
vergisel onlemlerle adil gelir dag1hmmm saglanamayacag1 sonucuna
ula§mz.
Ancak, iiretim fakLOrlerinin ulusal gelirden ald1klan paylann dag1hm1, emek faktortintin egitim olanaklanndan yararlandmlmasiyle
kolayca etl{ilenebilmektedir. i§gticiini.in ozellikle teknik egitimden yararlanmas1 sonucu olarak procliiktivitesi artacagmdan, geliri de art-
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maktadir. Son y1llarda, egitim hizmetlerinin gelir dag1hmm1 endirek
bir bic;imde artmc1 bu ozelligi onemle ele ahnmaktadir. Gergekten, bu
konuya ili§kin olarak yap1lan bir c;ok ara§Lirma sonuc;lan da, boyle
bir gorti§ti desteklemektedir. Bir c;ok i.ilkeyi kapsayan ara§tirma sonrn;larma gore, teknik ogrenim goren bir i§ginin d iiz bir i§giye gore en
az iki misli gelir elde ettigi saptanm1§t1r ( 1). 6te yandan, ABD, ingiltere, Meksika ve Hindistan'a ili§kin olarak yap1lan bir ara§tirma sonucu ise, egitim stiresi artt1kga gelir dtizeyinin de arttig1 bic;iminde clogrusal bir ili§ki ortaya koymu§tur. Daha sonralan bir c;ok i.ilke c;apmda
yap1lan ve aym egilimi gosteren bu ttir ara§tirma sonuc;larma gore,
egitim stiresi ve gelir dtizeyi arasmda §U ili§kiler saptanm1§tir (2) .
1) Egitim diizeyi ne olursa olsun, ki§iler genellikle elde edebilecekleri en ytiksek gelir dtizeyine 40 ya§ dolaylarmda ula§irlar . 55 ya§mdan sonra ise, gelir dtizeyi herkes igin h1zla dil§me egilimi gosterir.
2) Daha uzun sure egitim goren bir kimsenin maa§ ya da ucreti ba§lang1gta clti§ilk dtizeyde saptanmt§ olsa bile, sonraki y1llarclaki
maa§ ve ticretindeki art1§, daha az egilim goren ki§ilere ·gore h1zla ytikselmektedir.
3) Daha uzun sure egitim goren kimselerin emekli maa§lanmn
dilzeyi de, daha az egitim goren kimselerinkine gore oldukc;a ytiksekt ir.

Yukanda anlatilan ili§kiler toplum bireyleri.nin hepsi ic;in gec;erli
olmayabilir. Ya§, sex, irk, yetenek farkhhg1, ic;incle bulunulan sosyal
sm1f, oturulan yer gibi daha bir c;ok faktorler gelir dtizeyi tizerinde
etkili olmaktadir. Ancak, egitim dtizeyinin elde edilen gelir dtizeyi ile
ili§kisi bi.itiln bu faktorlere gore daha genel bir egilimi yans1tt1gm1
soyleyebiliriz. Yine, konuya ili§kin olarak yap1lan ara§tirmalara gore,
gelir diizeyi tizerincle egitim stirecinin % 60, IQ ya da zeka dtizeyinin
% 30 ve cliger faktorlerin % 10 oranlannda eLkili oldugu saptanm1§tir (3).
Son y1llarda, gelir dtizeyi ve egiLim siiresi arasmdaki ili§ki genellikle IQ kar§lla§tmnalariyle yap1lmaktadu-. Bir gok egitim ekonomisi
kitab1 bu tiir kar§1la§tirma ornekleriyle doludur. A§ag1daki ornek ise,
isvec;'in Malmo kentinde daha once 10 ya§tndaki IQ leri olgiilen kim(1)

A.B. ATKINSON: The Economics of lnequaliLy, Clarendon Press. Oxford, 1975,

s. 79-86.
(2)
(3 )

Mark BLAUG, Economics of Education, Peng uin Books, Ltd., Middlesex, 1976,
s. 24-28.
BLAUM, a.g.e. s. 40.
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tikran saglama gibi 9e§itli amac;larm birlikte gerc;ekle§tirilmesi anla§ll·
makladir. Egitim hizmetleri ozellikle kalkmma h1zmm yilkseltilmesindc ve dolay1siyle istihdam dilzeyinin artimlmasmda onemli rol oynarnaktadir.

selerin, daha soma elde ettikleri geli~ dilzeyi ile gordilkleri egitim silresi arasmdaki ili§kileri gostermektedir.
IQ

8

85
86-92
93-107
108-114
115

11.548
17.792
15.266
16.625
17.450

8-10

11-14

14.929
17.162
18.176
19.535
21.943

17.750
20.500
21.735
19.429
33.750

14 den fazla

b)

31.400
41.000
43.158

Egilim Hizmetlerinin Ekonomilc j stilcrar t.izerindeki Ellcileri

Bilindigi gibi, ekonomik istiluar denildigind~ uygun birv k~lkm~a
htzma ula§ma, tam istihclam1 saglama, paranm 19 ve dl§ degennde is(4)

Richard Wagner: The Public Economy
cago, s. 161, (1973l.

Egitim hizmeileri direk olarak, ekonomik kalkmma uzerinde olumlu
r•Jl oynamaktad1r. Gerc;ekten, UNESCO tarafmdan yap1lan ara§tlrma
sonu(!lannm da gosterdigi gibi, bir illkedeki okulla§ma silreci ile mill!
gelir dilzeyi arasmda oldukc;a yakm bir ili§ki oldugu gozlemlenmi§tir.
OF.CD ye bagll 22 illkeye ili§kin olarak yap1lan bir ara§tirma sonucu
da, bir tilkede egitimden yararlanan ld§ilerin say1smm artmasma bag;11 olarak, milli gelir diizeyinin de arttig1 saptanm1§tff. E una kar§m,
geli§mekte olan illkelerde, 15 ya§m iistiindeki i§giiciintin egitilenlerin
sayilarmm azllg1 ile dii§tik diizeydeki milli gelir arasmda yakm ili§kiler oldugu gozlemlenmi§tir p). Bu amac;la, egitimle ilgili olarak ekonomik kalkmmay1 h1zlandmc1 iki faktor oldugu saptanm1§tlr. Bu faktorler §U bi9imde formiile edilmi§tir (r.).

35.533

Yulrnndald tablo, 10 ya§ IQ leri farkl1 olan ve bir~irin?en !ar~~1
silrelerde egitim goren, 35 ya§mdaki kims.elerin elde ett1klen gehr duzeylerini isvec; lffonu olarak gostermektedir.
.
. .. v
. .
ABD'nde yapilan bir c;ok ara§tirma sonuc;Jan ise, bir ogrencmm
01
IQ dilzeyi ile babasmm meslegi arasm~~ oldu~c;a. ~a~~n ~i~ ~li§ki :
dugunu gostermektedir. Yani, yilksek duzeyd:~1. b~r ~~net1~mm 9o~u
v
IQ su dli.z bir i§<;i c;ocugu ile aym eg1t1m1 gormes~e kar§ n,
gunun
'
· ..
· · ·
o~ugunun IQ
daha yuksektir. brnegin, profesyonel b1r yonet1cmm .ve. 9. "
v
leri sirasiyle 139.7 ve 120.8 bulunurken; siradan bir t§9mm ve c;ocugununki ise yine sirasiyle 84.9 ve 92.6 olarak bulun~u§tur(~). B~radan
§oyle bir ~onur; c;ikanlabilir: Aym egitim dilzeyi ki§1lere e§lt ge.~1~. eld.e
etme olanag1 vermemektedir. Ancak, ornegi~iz~en ~e ac;1kc;a gorul~bi
lecegi gibi, egitim hizmeti sonucu olarak, i§c;1_:im c;ogunun IQ su giderek yilkselerelc profesyonel yoneticinin c;ocu~u~un IQ suna yakl.a§tr.
Boylece, egitim hizmeti nedeniyle 9ocukla~m .1~ende :_Ide edeceklen gelirler arasmdaki farlc giderek azalarak, bir.bmne d~~ru yakla§acakt~r.
Bu a iklamalanmizc1an, egitim hizmeUerini.11 uzun donemcle ~.1rsat :§1t9
ligi yaratarak adil gelir dag 1timmm gen;ekle§tir~.lmesinde onemh. r~l
oynayacagmi soyleyebiliriz Boyle bir sonuc;, bu yuz~1lm ~ba§mcla gellr
dagillmi yoniinden durumu hie; de iyi olmb-yan, ~s~ec;'.~ d~r.un:iunu
kl ma yonilnden oldukc;a yararll olmaktad1r. B1lmd1g1 g1b1,. Isvec;
:~:muzde gelir ctagihmmda adaletin sagland1g1 geli§IDi§ Ulkel:nn ~a
§mda yer almaktadir. isvec;'in bugunkti bu olun~lu ~ur~~a en§mesmde, egitim hizmetlerini toplumun tamam111a etkm bir b1c;1mde ula§tlrmasiyle yakmdan ilgili bulunmaktad1r.

Markham Publishing Company, Chi-
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1.

Ekonomik kalkmma uzerinde daha c;ok orta ve lise dtizeyindeki
egitim daha c;ok olumlu katk1da bulunmaktad1r.

2.

Bir illkenin geli§mi§lik diizeyi, tist mesleklerde 9all§anlann say1larmm nilfusa oranmm yiiksekligiyle ili§kili bulunmaktadir.

Ger(;!ekten, egitim dilzeyi arttikc;a ekonominin tiretim kapasitesinin
de artacagL ve boylece yeni isiihdam olanaklan yaratllabilecegi soyle·
nebilir. bte yandan, egitim hizmetlerinin dogal bir yan tirilni.i olan,
Ara§t1rma ve Geli§tirme (R+D, Research and Development) etkinlikleri ise, yeni icailara ve bulu§lara yol ac;arak, ekonomik kalkmmay1
daha da h1zlandirabilmektedir. Boylece, yeni i.iretim tekniklerinin uygulanmasiyle, istihdam olanaklan yarat1lmaktadir.

I

Ancak, egitim hizmetleri daha onceden planlanmazsa, ileride 9ok
c.1emli sorunlarla kar§1la§1hr. Eger, bu alanda tilkenin ekonomik yap1sma ve endiistrinin ihtiyac;larm- uygun bir bic;imde i§gticu yeti§tirilmezse, ekonomik kalkmma ve istihdam alanlarmda darbogazlarla kar§:la§maktan ka91mlamaz. Yani, belli bir plan ve programa baglanmadau egitim hizmetlerinin yilriliillmesi, i§gilci.iniin onemli bir k1smmm
ac;1k ve gizli i§siz durumuna dii§mesine yol ac;ar. brnegin, ABD'ncle baz1 mtihendisler meslekleriyle ilgili alanlarda i§ bulamadtklarmdan, i§c;ilik yapmaktadtrlar. bte yandan, yilksek teknoloji alamndaki yeti§(5)
l6J

Frnderick HARBISON, Charles MYERS ve digcrleri: Education, Manpower and
Economic Growth, McGraw Hill, New York, 1964, 11.
HAP.BISON, a.g.e., s. 24-25.
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mi§ i§gl.ici.ini.i saglamak amaciyle, yine aym Ulke ba§ka Ulkelerden eleman talep etmekteclir. Boylece, c;ok say1cla yeti§mi§ kaliteli i§glicti
kencli alamnda i§ bulamamaktacllr. Bu ki§iler ba§vurduklan alanlara
gore fazla lrnliteli olcluklarmdan (overqualified), i§siz kalmaktad1rlar.
brnegin, bir c;ok i§letme daha ytiksel< dtizeyde ticret isteyen bir Ph D
yerine, daha di.i§i.ik i.icrete raz1 ve az egitimli teknik bir elemam c;all~tJrmay1 yeglemektedir. Bu duruma i.ilkemizde de rastlanrnaktad1r.
Ornegin, klrsal kesimde c;ah§rnas1 gereken orrnan yuksek rntihendislerinin c;ogunlugu, kentlercle bi.irolarda c;all§maktadirlar. Kimya mi.ihencilslerinin onemli bir 1bollimi.i ise, meslekleri d1§mda kalan bankac1hk
gibi hizmet alanlarmda i§ bulabilrnektedirler.

d1klan d1§sal ekonomilerclen toplumun ve ki§ilerin yararlanchnlmas1
ic;in, soz konusu d1§salhklann ic;selle§tirilrnesi gerekmektedir. D1§sal
faydalann ic;selle§tirilmesi (internalization) ise, bu hizmetin temel
egitim sirasmda bi.iti.in toplum bireylerine zorunlu olarak sunulmasiyle saglanmaktadir. Bu amar;la, zorunlu temel egitim hizmetleri geli§mi§ i.ilkelerde ortalama 9 y1l kadar verilmektedir. Boylece, toplumun
ki.ilttir diizeyi yi.ikseltilirken, yukanda say1lan d1§salhklar kolayca ic;selle§tirilmektedir. :?imdi, egitim hizmetlerinin yayd1g1 ozel ve sosyal
fayclalan daha aynnt1h bir bic;imde izleyebiliriz.

a)

Geli§mekte olan ii.lkelerde egitimin planlanlamasmm ekonomik
ka1kmrna ve i§sizlik tizerindeki etkileri daha da onemli olrnaktad1r.
~oyle ki, i§gi.ici.iniln yeterli egitimi gormemesi nedeniyle prodi.iktivitesi
oldukc;a di.i§i.ik olmaktadir . Dil§i.ik prodi.iktivite ile c;ah§an i§gi.ici.inlin,
ekon omik lrnlkmmaya olan etkisinin ise son derece yetersiz olacag;1
soylenebilir. Bu nedenle, bu tilkelerde i§gtictini.in kalitesizligi (underqualified) sorunu ortaya c;1kmaktad1r. Yani, i§gi.icu yeterli egitimi gormediginden ya da kalitesiz say1ld1gmdan kolayca i§ bulamarnaktadir.
6te yandan, elrnnornik yapmm bozuklugu necleniyle, yine bu i.ilkelerde
yeterli i§ alanlan olrnad1gmdan, gereginden fazla egitim gorme nederiiyle bir c;ok meslek dallannda uzmanla§an kirnseler de i§ bulamamaktadirlar. Genellikle meslekleri d1§mdaki alanlarda c;ah§an bu kimseler
fazla kaliteli say1ld1klanndan (overqualified), yeti§tikleri alanlarda i§
bulamamaktadirlar.

B.

Neil M. S JNGER: Public Micrneconomics, Little Brown and Compa ny, Mon t-

H i z m e t 1 e r i n in

b z e 1 Fay d as i

Egitim hizmetlerinin ki§iye sag·lad1g1 ozel faydaya ornek olarak,
cckaliteli ya§am))la ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandmlmas1 gosterilmektedir. Marshall bu dururnu, egitimin bir ti.ir ti.iketim mall gibi degerlendirdigi bic;imde ac;1klamaktad1r (S). Gerc;ekten, temel egitim
l1izrnetleri bile ki§iye miizik, spor, edebiyat ve sanat dallarmda bilgi
ve beceri lrnzandirarak daha kaliteli bir ya§am bic;imine h azirlamaktacl1 r . Boylece, egitim hizmetleri ki§ilerin fayda fonksiyonlarma diger
tiiketim mallan gibi girerek, ozel fayda yaratmaktadir.

EGiTiM HiZMETLERiNiN YAYDIGI DI:JSALLIKLAR

real , 1972.

E g it i m

Bilindigi gibi, temel egitim hizmetlerinin sosyal faydas1, ozel faydasmdan daha bi.iyi.iktiir. Euna kar§m, temel egitimden sonraki ogrenim si.iresi arttlkc;a, egitim hizmetlerinin i.izel faydas1 da giderek artmaktad1r. Bu ozelligi nedeniyle, lise ve sonras1 liniversite ogrenimi ozel
faydas1 daha fazla olan bir ti.ir karma mallar (mixed goods) grubu
ic;inde yer allr. Mesleki ve teknik ogrenimle ilgili egitim harcamalannm ozel faydas1 daha da fazla bir bic;imde ortaya c;1kmaktad1r. Ancak, egitim hizmetlerinin ozel faydas1 ne kadar bi.iyi.ik olursa olsun,
yine de kamusalhk (publicness) ozelligi ortadan kalkmaz. Orneg;in,
mesleki ve teknik og-renim necleniyle ke§fedilen yeni i.iretim teknikleri,
kaynak kullammmda tasarruf saglad1gmdan, sosyal fayda saglamaktadir.

Bilindigi gibi, egitim hi zrneLleri diger lrnmusal mallara gore daha
fazla d1§sal ekonomi yaymaktadir. Bu ozellig;i nedeniyle egitim hizmetlerinin d1§salhg1, bir c;ok kamu ekonomisi kitaplannda fayda-maliyet
analizlerine ornek olaral< gosterilmektedir. bzellikle, temel egitim hizmetleri soz konusu oldugunda, d1§sall1klar yog;un bir bic;imde artrnal<tadir (7). A§ag1da gi.ireceg;imiz gibi temel egitim hizmetleri, ekonomik
kalkmmay1 h1zlandirmakta, toplumdaki suc;luluk oramm di.i§i.irmekte
ve siyasal karar alma mekanizmasmm daha etkin bir bic;imde i§lemesine yol ac;makLadir. I§te, egitim hizmetlerinin potansiyel olarak yay(7l
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Temel egitim hizmetlerinin ekonomik anlamda tliketim olarak
clegerlendirilmesine kar§m, teknik ve mesleki egitimin ise insan sermayer,ine yap1lan yatmm (h :man capital investment) oldug·u gori.i§i.i savanulmaktad1r. Gerc;ekten, mesleki ve Leknik og-renim nedeniyle, ki§iler pe§in degeri pozitif olan gelir ak1mlanna sahip olmaktad!l'. Pozitif

l

(8J

MARSHALL, Alfred: Principles of Economics, 8 n ci bask1, MacMillan, New
York, 1959, s. 176 -77.
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bir gelir ak1m1 elde etme durumu, mesleki ve teknik egitimin buti.~n
a~itmalan ic;in gec;erli olmaktadir. brnegin, bir operator doklorun te~mk
ogrenim siiresi artt1kc;a, elde edecegi gelir ak1mlarmm pe§in deg~n ~e
ar:-acakt1r. Egitim siiresi ile elde edilen gelir ak1mlan arasmdak1 dogrusal ili§ki n edeniyle, ki§iler ogrenime devam etme ya da i§e ba§lama
a:ternatifleri arasmda sec;im yapabilmektedirler.
Ancak, ki§ilerin ogrenime devam etme ile c;ah§maya ba§lamaya
ili§kin olarak verecekleri kararla ilgili olarak, gelir ak1mlannm net pe§in degeriyle, egilim nedeniyle kat1and1klan m~liyetleri kar§1la§tu:malan gerekmektedir. Bilindigi gibi, egilim n edernyle katlamlan mallyetler ba§llCa iki ogeclen olu§maktachr. Bunlar:
b grenim nedeniyle katlamlan butun harcamalann kaynak maliyeti,
2. Qall§ma hayatma gee; at1lma nedeniyle ogrencinin kar§1la§acagi gelir kaybi ya da bmrnn alternatif maliyeti olaralc say1labilir.
Mesleki ve teknik ogrenimin net faydas1 ya da karllhg1, egitim e~~o
nomisi kitaplarmda a§ag1daki e§itlik yard1m1yle ac;lklanmaktadir. Boyle ·b ir hesaplama bic;imini ornegin, 18 ya§mdaki lbir lise mezunun~n
tam giin c;all§ma ile 5 y1lhk yuksek ogrenime ~~vam etm~ ~lternatif
lerinden birisini sec;imine ili§kin olarak vereceg1 karar yonunden_ ~l~
alahm. Euna gore, bir ogrencinin ogrenime devam etme_ a~~ernat1fm1
sec;ebilmesi ic;in, mezun olduktan emekli olunc~ya k~dark1 sure boyunca elde edecegi gelirin pe§in degerinin, aym k1msenm 18 Y~§md~ t~m
gun c;ah§maya ba§lamasiyle elde edecegi gelir ak1m1_:im P~§m d~gen~
den daha buyiik olmas1 gerekmekiedir. Bu ili§ki a§ag1dak1 formule gore hesaplanabilir (9 ) •
1.

41

NPV

== ~ 1

Ei -U,
(l.lO)i :,

(1.10) i

c, == Yiiksek ogrenimin y1lhk maliyeti,
t == gelir ak1mlanm pe§in degere c;eviren iskonto oram,
E1 = Yiiksek ogrenim gordiikten sonra elde edilen gelir akimlan
olup, ilk 5 y1l ic;in s1f1ra e§ittir.
(gJ

BLAUG: age. 76 cNPVJ: NeL Present Value CNet Pe~in Degerl, (1.JOli: ?elir alnmlannm % 10 faiz. orarn uz.erinden lskonto edildigini gostermektedir.
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Tam giin c;ah§ma durumunda elde edilecek gelir ak1mlan

Formiile gore, emeklilik ya§1 65 y1l olarak kabul edilmi§tir.
Ancak, yukandaki e§itligin verdigi sonucun yiiksek ogrenimi sec;me
yoniinden yine de yeterli oldugu soylenemez. ~oyleki, net karhhgm oli;iilebilmesi ic;in ayn ca ic; faiz orammn hesaplanarak, piyasa faiz oraniyle kar§1la§tlnlmas1 gerekmektedir. Bilindigi gibi, ic; faiz oram net
pe§in degeri (net present value) s1f1ra e§iLleyen iskonto degeri olarak
elde edilir. Eger, bu oran piyasa faiz oranmdan daha yiiksekse, sonuc;ta egitim hizmetleri tam c;ah§maya yeglenir.
Uygulamada ise, bir c;ok fa!d.or ogrencinin ic; faiz oramm dogru
bir bic;imde saptamasm1 onlemekledir. Bu faktorlerden onemlilerini
§oyle s1ralayabiliriz. Bunlar :
1)

Ogrencinin kendi yetenegini tam olarak ctegerlendirememesi,

2)

Ucret ve faiz oranlanm belirleme yoniinden etkin olamay1§1

3) ileride elde edecegi gelir diizeyinin konjonktiire tabi olmas1 nedeniyle yapacag1 h esaplamalann sagllkll olamayacag1 bic;iminde siralanabilir. b te yandan, egitimin karhhg1 meslek, sex, Irk, oturulan yer
ve cografi k onum gibi daha ba§ka bir c;ok faktor t arafmdan da etkilenmektedir. Euna kar§m, yukandaki formiille belirlenen ili§ki yine de
bu konuda karar verme yon iinden yakla§1k bir egilimi yans1tmaktadir.

b)

E git i m Hi z met 1 er in in S os ya 1
Faydalari

Guniimiizde geli§mi.§ bir ekonomik diizenin ve demokratik bir toplum olmamn on ko§ullarmdan biri de, iilke vatanda§lan mn minimum
diizeyde egitim gormeleriyle ilgili bulunmaktad1r. Gerc;ekten, minimum dtizeyde verilen egitim hizmetleri ki§ilere saglad1g1 ozel faydanm d1§mda topluma da onemli olc;iide d1§sal faydalar yaymaktadir.
Boylece, yeterli diizeyde egitilen vatanda§lann ekonomik ve sosyal
etkinliklere kat1lunlan saglanabilmektedir. ~oyle ki, vatanda§lar dilbilgisi, temel mate 1atik, kiiltiirel ve sosyal kurumlar hakkmda yeterli bilgi ile donat1larak, ekonomik ve sosyal diizenin daha iyi i§lemesine
katk1da bulunabilmekt.edirler. Bu nedenle, olumlu d1§sal ekonomileri
yaygmla§t1rmak amac1yla, geli§mi§ iilkelerde temel egitim donemi 614/ 15 ya§lan arasmdaki c;ocuklar ic;in zorunlu tutulmu§tur. Genel
egitim h izmetleri daha c;ok sosyal fayda yayarken, daha ust duzeydeki
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egitim hizmetleri bireysel ya da ozel fayda y~ymaktad1~. Ancak, temel egitim hizmetlerinin yayd1g1 d1§sal ekonom1ler genell1kle ~am olarak olglilemez. Buna kar§m, bu ti.ir hizmetlerin toplum.a yayd1g1 olu~
lu di§sal ekonomiler a§ag1da a91kland1g1 gibi, ekono~1k kalkl?m~.' s1yasal karar alma mekanizmas1, sugluluk oran_~ ve d1ger verg1 mukellefleri uzerinde onemli olgiide yansirlar. Bu tur olumlu d1§~~l ekonomi yay1c1 ozelligi d1§mda egilim hizmeUeri aynca, bir gok ulke tarafmdan etkin bir sosyal politika arac1 olarak da kullamlmaktad1r. Gergekten, uygun egitim verilerek bir iilkedeki irkGl. ve .din~:1. (r:iezhep g~
ti§malan) sorunlar kolayca 9ozi.imlene'bilir. ~1md1, eg1Llmm yayd1g1
d1§salhklan §Oyle s1ralayabiliriz.
1) Ekonomik Kalkmmaya Olumlu Katk:s1 :. .?~~1a one~. d~ ~rnr~
guladig1m1z gibi, egiLim hizmetleri necleniyle l~~ucunun produk_t1v1t~s1
artt1gmdan, milli gelir art1§1 h1zlanmaklaclir. ~t~ ya~dan, yem ke§lfler ve bulw~lara olanak saglamas1 nedeniyle, m1lh gehr art1§1 daha da
h1zlanmaktad1r.
2) Siyasal Karar Alma Mekanizmasmm Daha ~tkin i§lemes~ :
Yapilan ara§tirmalara gore, siyasal karar alma mekamzm~smm etk;:i
bir bigimde i§leyebilmesi igin, vatancla§lann :n ~z ~- y1lhk bll". temel eg1tim gormeleri gerekmektedir. Ger<_;:ekten, gell§ml§. ulkelerdek1 ortalama
9 y1lhk temel egilim diizeyi ilc elkin i~leyen vbir s.~yasal karar al~~ mekanizmas1 arasmda dogrusal bir ili§kl oldugu gozlemlenm~ktedu. G~
lim§ekte olan iilkelere ili§kin olarak yap1lan ara§tirrnalar i~e.' ye_ters~z
egitim hizmetlerinin vatanda§larm siyasal karar almay~ b11I:igs1~ b.1~
bi<_;imde katild1klanm gostermektedir. Bu balnm~an ulkem1zle 1~~:11
olarak Frederic Frey tarafmdan yap1lan ba§ka bir ar~§t1rmaya ~ore ,
koyli.ilerin % 34'i.i herhangi bir siyasal partinin adm1 bile d.og1:u soyl~
yememi§lerdir (10). Ku§kusuz ki, siyas~l karar ~ll:1anm etkm. i~leme~1~
ni olumsuz yonde etkileyen din ve etmk yap1 g1b1 _sosyal ve ~~hr dag1
hmmm bozuklugu gibi ekonomik nitelikli daha bir .gok fa~tor bu~un
rnaldadir. Ancak, egitim diizeyi arttilcga, s~g:Ue~le1:m ~~rt1 programlanm okuyup anlayabileceklerini ve daha b1lm<;ll bU" b1g1mcle oylanm
kullanacaklanm soyleyebiliriz.
3) sug i§leme oramm Di.i§i.irmesi : Yap1lan ara§Lirmalar, .yeterli ve uygun di.izeyde verilen egitimle, toplumdaki me~cut sug 1§1.eme
·· em1· o.. lf'iide di.ic:.i.iri.ilecegini gdstermektedir. Bu durum,
b · b·
orammn on
i ""
-;
.
egitim si.iresine bagll olarak ki§inin gelir di.ize~inm ~ogr.u~a1 ir lgin1de artmasi neleniyle, sug i§lemenin alternatlf mal1yetmm artacav

(10)

OZBUDUN, Ergun: Political Participation _in Turkey, .political =articipati
on in Rural Turkey•, Bogazi<;:i Printing Office, 11)75, tstanbul, s. 37 38.
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g1 bic;imindeki ekonomik yoruma dayandmlmaktadir. Gerc;eklen, ki§inin yakalanmas1 ya da hapiste kalmas1 nedeniyle, i§inden ayn kalmasmm gelirinde yol agacag1 azalmayi gozoni.inde tutarak sug i§lemekten
vazgec;mektedir. Bu ornegimizin tersi de gec;erli bulunmaktad1r. l;)oyle
ki, egitim gormedikleri igin gelir di.izeyleri yetersiz olan kimselerin, sue;
i§lemekle kar§1la§acaklan alternatif gelir kayb1 onemsiz olacaktir. Boylece, suc;luluk oranmm en c;ok Gal!§mayan ya da i§siz kimseler grubunda ar tacag1m soyleyebiliriz.
Egitimin sugluluk oramm dii§i.irmesinin dogal bir sonucu olarak,
devlet aclalet hizmetleri ic;in yaptig1 harcamalarda da onemli tasarruflar saglamaktad1r. l;)oyle ki, egitimin su<;lu say1sm1 azaltmasma bagll
olarak polis, mahkeme, hakim ve savc1 ile diger idari ve cari harcamalarm miktar ve say1lannda onemli azah§lar orlaya g1kacakt1r. Bu nedenle, suc;luluk oranmdaki belli bir di.i§me sonucu olarak, devlet adalet hizmetleri igin yaphg1 harcamalarda daha bi.iyi.ik tasarruf saglayacaktlr.
4) Vergi Miikelleflerinin Vergi Yuki.iniin Di.i§mesi : Egitim hizmetlerinde etkinlik saglanchgmda, vergi miikelleflerinin vergi yi.ikleri
de giderek di.i§ecektir. Bu durum, federal yap1ya sahip i.ilkelerde ac;1k
bir 'bigimde gozlemlenmektedir. 6rnegin, Mi.inih Universi tesinden mezun olan bir ogrencinin Hamburg yoresinde galt§mas1 durumunda,
Bavyera Eyaletindeki vergi mi.ikelleflerinin bu og-renci i<;in odedikleri
vergilerin faydas1, dogrudan dogruya Kuzeydeki bir eyalete aktanlmaktadir. Ancak, bizim i.izerinde durmak istedigimiz vergi ytiki.i aza11§1 daha gok iilke di.izeyinde ortaya c;1kmaktad1r. Bu durumu ise, yine bir ornek yard1miyle ac;iklayabiliriz. 6rnegimize gore, devlet i§siz
kimselere (yeterli egitimi gormediklerinden i§ bulamayanlara) belll
bir i§sizlik tazminal1 ya da sosyal g·uvenlik yard1mmda bulunmaktadir. Bu durumda, i§sizlerin finansmam dogrudan dogruya devlet arac1hg1yle, vergi miikelleflerinin odedikleri vergilerle kar§1lanmaktad1r.
Ancak, belli bir egitim gordiikten sonra 'beceri kazanarak i§ piyasas1na giren kimseler daha yi.iksek maa§ ve i.icret alacaklanndan, bu durumda vergi miikelleflerinin eskisi gibi i§sizleri finanse etmeleri sorunlan kalmayacaktir. Boylece, daha uzun si.ire egitim goren ki§ilerin
maa§ ve iicretleri de artacagmdan, vergi mi.ikelleflerinin vergi yi.ikleri
giderek azalacaktir. Ancak, bu anlatt1guniz durum i.ilkeleraras1 beyin
gogi.iniin onem kazanmasiyle, giderek tersine donmekte ve son derece
olumsuz etkileri s1'zkonusu olmaktad1r. 6rnegin, Ti.irkiye'de Bogazigi ve
ODTU lerini bitirerek, ABD devletine yerle§en mezunlar ic;in odenilen
vergiler sonuc;ta Amerikah vergi miikelleflerinin vergi yi.ikiinii di.l§i.irecektir.

"1
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C.

EGiTiM HiZMETLERiNiN ETKiN DUZEYDE SUNUMU

Giiniimiizde egitim hizmetlerinin elkin diizeyde sunumuna ili§kin
olarak kar§lL gorii§ler ileri siiriilmektedir. Tart1§malar genellikle, egitim hizmetlerinin ozel mi yoksa karnu seklbri.i tarafmdan m1 sunulmasiyle ilgili bulunmaktadff.
Kamu ekonomisi kurallanna uygun olarak, egitim hizmetlerinin
etkin diizeyde sunulmasma ili§kin olarak baz1 normlann geli§tirildigini soyleyebiliriz. Bu kurallar ise iki ayn telmik ozellikten kaynaklamr. Bunlardan ilkine gore, egitim hizmetleri azalan maliyet lrn§ullan
altmda sunuldugu i<;in, i.iretim miktan (ogrenci saylSl) artt1k<;a, marjinal maliyet de giderek azalmakta oldugunda, devlet tarafmdan yi.iriiii.ilmesi gerekmektedir. Ger<;ekten, bu durumda etkin i.iretim miktannda me,rjinal maliyetin ortalama gelire e§it olmas1 gerektiginden,
hizmeti suna:n kurulu§ zarar etmek 7.0rundad1r. Hi<; bir piyasa i§letmesinin zararla <;ah§amayacag1 dil§i.inilldi.igi.inde, egitim hizmetlerinin
devlet tarafmdan sunulmast gerektigi goril§il ge<;erlilik kazanmaktad1r ( 1t).
Egitim hizmetlerinin devlet tarafmdan sunulmasm1 gerektiren
diger bir kamu ekonomisi kurah ise, malm ozel bir nitelik ta§unas1
durumunda bile yaymakta oldugu olumlu d1§sal ekonomilerden kaynaklanmaklad1r. Ger<;ekten, d1§sal ekonomi yayan ozel mallar sozkonusu oldugunda, kaynaklann optimal kullamm1 ozel sel<:tor firmalan
tarafmdan saglanamamaktad1r. <;i.inkil, yine iiretimin teknik ko§ullan nedeniyle, sozkonusu mal toplum i<;in gerekli miktarm altmda iiretilmektedir. Etkin iiretim diizeyinP-. toplam marjinal fayda egrisinin
marjinal maliyet egrisi ile kesim noktasmda ula§1lmaktadir. Etkinligi
saglayan boyle bir denge noktasma ise, egitimin ozel sel\:torce sunulmas1 durumlannda ula§1lamamaktadir( 12 ) .
Yukandaki a<;1klamalanm1z, temel egitim d1§mda kalan egitim
hizmetleri i<;in ge9erli bulunmaktad1r. Bilindigi gibi, temel egitim hizmetlerinin daha once a<;1klad1g1m1z tilrden ve olduk<;a yogun d1§sal
ekonomiler yaymalan nedeniyle, devlet tekelinde tutulmas1 gerekmektedir . Ancak, egitim hizmetlerinden genel olammn devlet tarafmdan
sunulmas1 sadece ekonomik nedenlerle a<;1klanamaz. Bilindigi gibi,
(lll

(12)

Konuya ili$kin aynnt1h ac1klamalar icin bkz. llERBER P., Bernard: Mo~ern
Public Finance, The Study of Public Sector Economics, Richard D. Irwin Inc.,
!Revised Edition), 1971, Illinois, s. 31.
Bkz. Ralph TURVEY: · On Divergences between Social Cost and Private
Cost•, Economicia, August 1963, Vol. XXX. s. 304-310.
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devlet temel egitim hizmetleriyle toplumun sosyal dengesini saglamaya da <;ah§maktadir. Bu ama<;la egitim hizmetleriyle irk<;1hgm ve dinsel farkhhklann olumsuz etkileri giderilmeye <;ah§ilmaktadir. Ulusal
biiti.inliigii saglamak amaciyle devletin egitimi bir tilr sosyal politika
arac1 olarak kullanmas1 durumlarmda, ekonomik analiz teknikleri ikinci planda kalmaktadir.
Egitim hizmetlerinden ozel fayda saglayan l{]smmm ozel sektor
tarafmdan sunulmas1m ileri siiren goril§ler ise, daha <;ok bu tiir kamu
hizmetlerinin bolilnebilir ya da pazarlanabilir niteliklerine dayamrlar.
Ger9ekten, egitim hizmetleri diger kamu hizmetleriyle kar§Ila§tmld1gmda, en <;ok pazarlanabilme ozellikine sahip oldugu goriilmektedir. Ote yandan, ozel sektoriln rekabet ortammdan yararlanarak hizmetin kalitesini artiracag1 goril§ii de, onemle savunulmaktad1r. Ancak, bu durumda §U sakmcalar ortaya <;1kmaktadir. Bunlar:
1.

Uretim diizeyinin yetersizligi nedeniyle, dti§ilk gelirlilerin ya
rarlanma olanagmm smirlanmas1,

2. Hizmetin sat1§ fiyatmm yi.iksekligi nedeniyle yine dil§iik gelirlilerin hizmeti satm alamamas1 ve,
3. Firmanm kar maksimizasyonu motifi nedeniyle, tekelci tutumunun gelir dag1hm1m bozmas1 bi<;imlerinde yilkledigi sosyal
maliyetler olarak siralanabilir.
Egitim hizmetlerinin genellikle piyasa tarafmdan sunulmas1 durumunda, firmalann kar maksimizasyonu amaciyle hareket etmeleri
sonucu olarak, yeterli diizeyde sunulamayacag1 sonucuna ula§abili·
riz (is). Bu nedenle, toplumun kit kaynaklarmm en etkin diizeyde kullamlmas1 ic;in, egitim hizmetlerinin kamu sektorii tarafmdan sunulmas1 gerekmektedir(I4). Ancak, bir <;ok illkede ozel fayda saglayan bir
c;ol\: egitim kurumunun ozel sektor tarafmdan i§letildigini soyleyebiliriz. Ornegin, ABD'nde 3.500 dolaymdaki kolej ve iiniversitenin biiyiik
bir c;ogunlugu, Japonya'da 400 iiniversitenin 300'ii ozel sektorce i§letilmektedir.

(13)

(14)

HIRSH, Werner Z.: The Economics of the State and Local Government, New
York, McGraw Hil \ 1970, s. 176-182.
Konunun daha aynnt1h a(;1klamalan i(;in bkz. MUSGRAVE, Richard: Fisca l
Systems, Yale Univer sity Press, New Haven, 1071 s. 18. Tiirkcesi ic;;in aynca
bkz. !;>ENER, Orhan: Kamu Ekonomisi, Okan Yaymc11Ik, C!kinci bask1l, 1984,
s. 78 ve 41.
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D.

EG1TiM HiZMETLERiNiN FiNANSMANI

Son y1llarda egitim hizmetlerine ili§kin olarak en r;ok tart1§1lan
konulann ba§mda bu hizmetlerin nas1l finanse edilecegi sorunu yer
almaktad1r. Kamu ekonomisine gore etkin finansman yontemleri, egitim hizmetlerinin ozelliklerine gore degi§rnektedir. Tam kamusal mal
say1lan temel egitim hizmetleri vergi gelirleriyle ve genel bi.Hr;eden finanse edilirler. Bir r;ok iilkedeki yaygm uygulama da bu ilkeye u ygun
olarak yap1lmaktad1r. Federal yap1ya sahip geli§mi§ i.ilkelerde yakla§lk 9 y1l kadar si.iren temel egitim hizmetlerinin t amamma yakm
bir k1sm1 genel bi.itc;eden yap1lan harcamalarla kar§ilamr. Ancak, merkezi ve mahalli idareler bir i;ok iilkede egitim harcamalanm yan yanya kar§1larlar. Merkezi hiikiimet genellikle egitim hizmetlerinin ana
ilkelerini ve planlamas1111 saptarken, yerel hi.iki.imetler ya da mahalli
idareler, temel egitimle ilgili her tiir yatinm ve cari harcamalan yaparlar.
Ancak, tam kamusal mal say1lan temel egitim hizmetlerinin fin ansmam konusunda, ozellikle ABD'ncle claha farkll bir gori.i§ etkisini
gostermeye ba§lacli. Bu gori.i§, Milton Frieclman'm temel egitim hizmetlerinin ozel ve sosyal faydas1 arasmcla bir aymm yap1larak, finansmammn ·buna gore yap1lmas1 gerektigini ileri si.iren yakla§urnna dayanmaktacl.lr. Friedman, temel egitim hizmetlerine olan ozel talebin
ogrenci velisi tarafmdan ve kamu talebinin ise devlet t arafmdan lrnr§llanarak finanse edilmesi gerektigi gorii§i.ini.i savunmaktaclir. Temel
egitimin ozel okullar tarafmclan sunulmas1 halinde ise, yine ilke degi§memektedir. Yani, bu durumda devlet ozel okula kamusal talebin bedelini oderken, ozel faydamn ya da talebin kar§1hg1 ise ogrenciler
tarafmdan kan~1lanacaktir. Ancak, di.i§i.il\: gelirli ailelerin r;ocuklarmm
ozel talebi ise, gelir dag1hmmda adaletin saglanmas1 ir;in yine devlet
tarafmdan saglanacak siibvansiyonla kar§1lanacaktll'. Friedman boyle bir finansman yonteminin, ozel giri§imin rekabetr;i tutumu sonucu
olarak, egitimin kalitesini artiracagm1 ileri siirmekteclir. Geri;ekten,
relrnbet nedeniyle t emel egitimin lrnlitesi, bu hizmetin tamamen devlet tarafmdan sunuldugu duruma gore artacal{tll'. Friedman, boylece
di.i§i.ik gelirli aile i;ocuklannm da daha kaliteli egitim olanaklarmdan
yararlanabileceklerini ileri si.irmel{tedir.
Friedman'm yukandaki ai;;1klamalarmm kamu ekonomisi ilkeleri
yoni.inden tutarh olclugu sbylenebilir. Gerc;ekten, temel egitim hizmetlerinin bu ti.ir bir finansman yontemiyle etkin kaynak aymm1 saglanmaktadir. Ancak, Frieclman'm ABD'ncle uygulamaya konulan bu gorii§leri, son clerece ba§an !fi.z sonu i;lar vermi§tir. Henry Levin, bu ba§a-
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ns1zllgm nedenlerini §Oyle a91klamaktadir(t5): bzel okullar daha c;ok
zenginlerin oturduklan yorelerde kuruldugundan, yoksullarm yararlanma olanag1 azalmaktadir. bte yandan, zenginler i;ocuklannm egitimi ic;in yi.i.ksek bedel odemeye hazir olduklanndan, yoksullarm yal'l§ma §anslan azalmaktad1r. Boylece, Friedman modelinden sonur;ta
yine zenginler yararlanmaktadirlar. Levin aynca, bu ti.ir bir uygulamanm irkp davram§lan onleme yoni.inden hi<; bir olumlu etkisinin
olmad1g1m soylemektedir. Friedman ise, bu ti.ir itirazlara devletin ozel
okullara vermesi gereken miktarda si.ibvansiyon saglamad1g1m soyleyerek yamt vermel\:tedfr. Gerr;ekten, son y1llarda savunma harcamalanndaki art1§ nedeniyle egitim ve diger refah harcamalannda onemli
k1smt1lar yap1lmas1, Friedman'1 hakll 91karmaktad1r. Ancak, temel egitim hizmetleri Friedman'm ongordi.igi.i bi<;imde finanse eclilse bile, SOSyal amac;lara ula§ma yoni.inden etkili olamayacag1m soyleyebiliriz.
Kamu ekonomisi ilkelerine gore, egitim hizmetlerinin yayd1g1 d1§sal ekonomiler genellikle temel .egitim (ilk ve orta okul) s1rasmda
maksimum di.i.zeye ula§maktadir. Lise ve iiniversite di.izeyindeki egitim
hizmetleri ise ogrenciye daha r;ok ozel faycla yaymakta olup, sosyal faydas1 giderek azalmaktadir. Kaynak aymmmda etkinligin saglanabilmesi ir;in, teorik olarak yi.i.ksek ogrenimin devlet tarafmdan finanse edilmemesi gerel{mektedir. Ancak, konuya ili§kin olarak yap1lan ara§tlfma sonui;lanna gore, yi.i.ksek ogrenimle ilgili harcamalarm devlet tarafmdan desteklenmemesi durumunda, bu hizmetlerin toplum ir;in
gerekli di.izeyin altmda sunuldugu saptanm1§t1r. Geri;ekten, bu hizmetlerin baz1 ozellikleri necleniyle ogrenciler yi.iksek ogrenime olan taleplerini tam olarak ac;1klayamamaktadirlar. Yi.iksek ogrenimin ozel sekti.ir tarafmdan sunulmas1 durumunda ogrencilerin taleplerini tam olarak a91klamalanm etkileyen faktorleri §Ciyle s1ralayabiliriz ( ia) :
Risk faktori.i: bgrenimini kredi alarak finanse eden ogrenci,
kendi yetenegini tam olarak bilmediginden, borcunu geri odeyememekten i;ekinir. Aym bit;imde, bore; veren kurumlar da, ogrencilerin yeteneklerinin farkllllg1 nedeniyle her ogrenciye kredi vermekten c;ekinebilirler.
1)

2) ileride elde edilecek gelir akunlarmm hesaplanmasmm gii<;li.i.gi.i de, ogrencilerin gelecege ili§kin olarak egitimleri ic;in yetersiz di.izeyde yatmm yapmalarma yol ai;ar.
(15)

(J.6l

Henry M. Levin: · Th e Fa ilure of the Public Schools and the Free Market
Remedy., Urban Review, June 1968, s. 32-37.
SINGER: a.g.e ..
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3) 6 zellikle yoKSul ogr encilerin zaman tercihleri piyasa faiz oram ile uyum saglamamaktadir. Bu nedenle bir 9ok yoksul ogrenci, u zun
siireli ogrenim gorme yerine genellikle tam giln 9all§may1 yeglemektedirler.
Bu anlat1lan nedenlerle, piyasa mekanizmasmm i§leyi§i ogrencilerin egilime olan Laleplerini a<;1klayabilmelerine olanak vermemektedir.
i§te bu nedenle, ogrencilerin a91klayamad1klan bu talep, genellikle
devlet tarafmdan desteldenmektedir. Bu anlamda yiiksek ogrenim hizmetleri toplum i<;in yararh bir mal (merit goods) niteligi kazanmaktadir. i§te bu nedenle, ba§ta ABD olmak iizere bir <;ok iilkede ozel iiniversiteler zarar ettiklerinde ya da onemli bir mali kriz i<;ine dii§tiiklerinde, hemen devlet tarafmdan kurtanlmaktadular. Geli§mi§ iilkelerde gelir dag1hm1 daha adil say1ld1gmda, yiiksek ogrenin1in tamamrna
yakm bir k1smmm ozel sektor tarafmdan sunulmasmm fazla bir sakmcas1 yoktur. Ancak, geli§mekte olan Ulkelerde durum tamamen
farklldir. Qilnkii, bu iilkelerde niifusun 9ok onemli bir boltimii dii§iik
gelir grubu i9inde yer ald1gmdan, yiiksek ogrenimin parah olmas1 durumunda genellikle yiiksek gelirliler daha 9ok fayda saglayacaklardir.
Boylece, bozuk olan gelir dag1hm1 daha da bozulacaktir. Bu 9ah§mam1zm ilk boliimlerinde ortaya koymaya 9ah§L1g1m1z gibi, egitim hizmetleri u zun donemde gelir dag1hmmda adaleti saglama yoniinden
kullamlabilecek en etkin politika arac1 olmaktadir. i§te bu nedenle,
bir 901{ geli§mekLe olan iilkede egitim hizmeLlerinin ilniversite diizeyindeki boliimii genellilde devlet tarafmdan sunulmaktadir.
SONU():
c;a1u~mam1zm ilk boliimiindeki a91klamalanm1za gore, egitim hizmetlerinin ekonomik kalkrnma, gelir dag1hm1, kaynak aymm1, su9luluk oranm1 dii§iirme ve siyasal karar alma mekanizmasmm etkin i§lemesi iizerinde olumlu etkiler yaratabilmesi i9in, temel egitim olanaklannm 6-14/ 15 ya§ arasmdakilere zorunlu olarak verilmesini gerektirmektedir. Biitiin geli§mi§ iilkelerde temel egitimin 8-9 y1l olarak
saptanmasmm bu say1lan d1§sal ekonomileri yaygmla§Lirma yoniinden
olumlu katk1smrn oldugunu soyleyebiliriz. 6te yandan, teknik ve mesleki egitimin ozellikle sanayile§mede ve klasik egitimin ise, bir iilkenin kiiltlirel ve sosyal yonden kalkmmasmda onemli rol oynad1g1 goriilmektedir. Ancak, klasik egitimin daha 9ok bir tiir tiiketim mah
ya da hizmeti, teknik ve mesleki egitimin ise, insan sermayesine yap1lan bir yatmm oldugu goriisii bir 9ok ekonomist tarafmdan ileri siiriilmektedir. Tiiketim olarak dii§iiniilen egitim hizmetlerinin de ki§inin
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refah diizeyini yiikseltmesi nedeniyle, devlet tarafmdan desteklendigini
gormekteyiz. Bu nedenle, geli§mi§ iilkelerde egitimin en onemli amac1
olarak, ki§inin yetenegine uygun meslegi se<;ebilmesi i9in gerekli olan
bilgileri vererek mutlu olmasm1 saglamak, temel hedef olarak sec;ilmi§tir.
Bir kamusal mal ozelligi ta§1mas1 nedeniyle, t am rekabet ko§ullan
altmcla bile, egitim hizmeLlerinin etkin sunumu saglanamamaktad1r.
6rnegin, arz-talep ko§ullanna uygun olarak tip fakiiltelerine ogrenci
almd1gm1 di.l§i'inelim. Piyasa mekanizmas1 dah a sonraki y1llarda da
diizenli bir bi9imde i§lese bile, bir ka9 y1l soma arz-talep yoniinden
sapmalarla kar§1la§1labilmektedir. Ger9ekten, sonraki y1llarda emek yogun t ekniklerin yerine sermaye yogun tekniklerin kullamlmaya ba§lanmasiyle, 9ok say1da tip mezununun i§siz kalmas1 durumuyle kar§1la§1labilinir. Bu neclenle., ilerdeki y1llarda ortaya 91kacak teknolojik yeniliklerin gozoniinde tutularak, egitim hizmetlerinin §imdiden planlanmas1 gerekmektedir. Ger9ekten, egitim h izmetlerinin planlanmas1nm yap1lmad1g1 iilkelerde onemli surunlarla kar§1la§1lmaktad1r. 6rnegin, ABD'de uzay matematik<;ilerinin yeLi§tirilmesi i§i zamamnda planlan mad1gmdan, uzay 9ah§malarmda gereksinme duyulan uzman ki§iler, <;ok yiiksek iicretle Fransa'dan getirilmektedir. Boylece, egitimin
planlanmad1g1 bu iilkede 3.500 kadar iiniversite olmasma kar§m, yine
de onemli dar bogazlarla kaq1la§11makLadir. Fransa ve i sver; gibi iilkelerde ise, egitimcleki planlama sonucu olarak, teknolojik geli§melere
uygun olarak ileride gereksinme cluyulacak teknik elemanlar kolayca
yeti§ tirilmektedir.
Egitim hizmetlerinin finansmani, gen ellikle kamu ekonomisi illrnlerine uygun bir bi<;imde yap1lmakLad1r. Bu ama9la, tam kamusal mal
say1lan t em P,l egitim hizmetleri odeme giicii ilkesine uygun olarak ahnan vergiler1e finanse edilir . Karma mallar (mixed goods) olarak s1mflandmlan ve lise diizeyinde verilen (teknik ve mesleki egitim dahil)
egitin1 hizmetleri ise, sosyal faydasmm ya da d1§salhklarm kar§1hg1
devlet biit<;esinden saglanan vergiler ve fayda ilkesine uygun olarak
alman h ar9larla finanse edilir. Euna kar§m, ozel faydasmm sosyal faydasmdan daha 9ok oldugu varsay1lan yiiksek ogrenime ili§kin harcamalarm onemli bir boliimii, fayda ilkesine uygun olarak alman h ar<;larla finanse edilirken, geriye kalan boliimii biit9eclen saglanan yard1mlarla kar§1lamr. Ancak, kamu ekonomisi ilkelerine uygun dii§en
bOyle bir uygulama bi9imi, daha 9ok geli§mi§ iilkeler i9in ge9erlidir.
~oyle ki, bu iilkelerde gelir clag1l1m1 daha adil say1ld1gmdan, finansman sorunu o kadar onemli degildir. Ancak, geli§mekte olan iilkelerde, yukanda ac;1klad1g1m1z uygulama bi9imi genellikle ge9erli olma-
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maktadir. Qtinkii, bu iilkelerde aym yontemlerin uygulanmas1 durumunda, gelir dtizeyi yeterli olmayan r;ok say1daki ogrencinin tiniversite
ogrenimi gormesi olanag1 ortadan kaldmlmaktad1r. Ytiksek ogrenim,
geli§mekte olan iilkelerde toplum t arafmdan desteklenen (merit goods)
niteligi ta§1mas1 nedeniyle genellikle devlet tarafmdan finanse edilmektedir.
MALiYE POLITIKASI KENDj BA$INA
YETERLi Mi?

Dor;. Dr. Tiilay ARIN
Is tanbul Dniversitesi
iktisat Fakiiltesi

Son y1llarda ya§anan, enflasyon ir;inde i§sizligin artmas1, btiytime
ve sermaye birikiminin yava§lamas1 krizlerini r;ozmecle maliye politikasmm kencli ba§ma ne denli etkili olllugu sorusu kuramsal r;oztimlemelerin ve politika onerilerinin odak nokt asm1 olu§turmaktad1r. A§ag1da, monetaristlerle Keynescilerin maliye politika.s1 ile ilgili olarak
yaptig1 tartl§malardan ortaya r;1kan tablonun en genel ozellikleri ozetlenmeye r;ah§1lm1§tir.
1.

Maliye politikasi ile ilgili gorii§lerde kutupla§ma:

Maliye poliLikasmm etkilig;i ile ilgili tart1§malann en r;arp1c1 ozelligi tart1§maiann taraflan arasmdaki kutupla§mamn son derece belirginle§mes i ve bu k utuplarm kuramsal olarak bagda§tmlmasmm art1k
olanaks1zla§mas1dll'. Daha ar;1kr;a, neoklasik monet arist maliye politikas1 gori:§leri ile Keynesci maliye politikas1 gorti§leri birbirinden iyice
ayn§mI§tir.
Bu kutupla§ma enflasyonun ve i§sizligin dogas1 ile ilgili gorii~
lerde en belirgindir. Bu iki kutbu birbirinden ayiran temel fark, piyasa mekanizmasmm kendi ba§ma i§leyi§inin ortaya r;1kard1g1 fiyatlarm iktisacli dengesizlikleri ortadan kald1racak, piyasalan dengeye
getirecek esneklige ne derece sahip oldugu ile ilgili olarak benimsenen
gorti§ttir.
Neoklasik cloktrin ekonominin esnek fiyatlara clayanan
olu§tugu goru§fo1ti savunur. Piyasaclaki uyum sorunlan
lil{lerin kaynagmm devlet mudahalesinin kendisi oldug;u
Keynesci doktrin ise dogas1 geregi piyasalara belirsizligin

piyasalardan
ve esneksizkabul edilir.
hakim oldu-
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maktadir. <;linkii, bu tilkelerde aym yontemlerin uygulanmas1 durumunda, gelir dlizeyi yeterli olmayan <;ok say1daki ogrencinin tiniversite
ogrenimi gormesi olanag1 ortadan kaldmlmaktadir. Yliksek ogrenim,
geli§mekte olan lilkelerde toplum tarafmdan desteklenen (merit goods)
niteligi ta§1mas1 nedeniyle genellikle devlet tarafmdan finanse edilmektedir.

MALjYE POUTjJ[ASI KENDj BA$INA
YETERLi ll!Jj?

Dor;:. Dr. Tiilay ARIN
istanbul Universitesi
iktisat Fakiiltesi

Son y1llarda ya§anan, enflasyon i<;inde i§sizligin artmas1, btiylime
ve sermaye birikiminin yava§lamas1 krizlerini <;ozmede maliye politikasmm kendi ba§ma ne denli etkili olclugu sorusu kuramsal <;ozlimlemelerin ve politika onerilerinin odak noktasm1 olu§turmaktadir. A§ag1da, monetaristlerle Keynescilerin maliye politikas1 ile ilgili olarak
yaptig1 tartl§malardan ortaya <;Ikan tablonun en gene! ozellikleri ozetlenmeye <;ah§1lm1§tlr.
1.

Maliye p olitikasz ile ilgili goril§lerde kutupia§ma :

Maliye politikasmm etkiligi ile ilgili tarti§malarm en <;arp1c1 ozelligi tart1§maiann taraflan arasmdaki kutupla§mamn son derece belirginle§mesi ve bu kutuplarm kuramsal olarak bagda§tmlmasmm art1k
olanaks1zla§mas1dll'. Daha a<;1k<;a, neoklasik monetarist maliye politikas1 gorL§leri ile Keynesci maliye politikas1 gorli§leri birbirinden iyice
ayn§mi§tir.
Bu kutupla§ma enflasyonun ve i§sizligin dogas1 ile ilgili gorii§lerde en belirgindir. Bu iki kutbu birbirinden ay1ran temel fark, piyasa mekanizmasmm kendi ba§ma i§leyi§inin ortaya <;1kard1g1 fiyatlann iktisadi dengesizlikleri ortadan kaldiracak, piyasalan dengeye
getirecek esneklige ne derece sahip oldugu ile ilgili olarak benimsenen
gorli§ttir .
Neoklasik doktrin ekonominin esnek fiyatlara dayanan
olu§tugu goru§iinti savunur. Piyasaclaki uyum sorunlan
liklerin kaynag;mm devlet mudahalesinin kendisi oldugu
Keynesci doktrin ise dogas1 geregi piyasalara belirsizligin

piyasalardan
ve esneksizkabul edilir.
hakim oldu-

.
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gunu', ek olarak kap1talizmin yap1sal ve kurumsal ozelliklerinin degi§mi§ oldugunu savunur.
Bu kutupla§ma iginde Keyn esci yakla§1mlarla ilgili olarak ortaya
g1kan en belirgin ozellik (monetarizm yi.ikselirken ve devlet mi.idahalesini reddederken), h er ak1mdan ve ekolden Keynescilig"in artlk ge<;mi§tekine gore daha mi.iclah aleci olmas1dir ve makro di.izeyde maliye
politikasmm artik kendi ba§ma yeterli olamayacagm1 savunmas1dir;
devlet mi.idahalesinin en iyi di.izenlemeleri i<;erse bile ba§an §ansmm
s1mrh kalabilecegini kabul etmesidir. Bu kabul ornegin 1960'larda yaygm olan ve devlet mi.idahalesi il e kapitalizrnin bi.iyi.ime, isLil\l'ars1zllk,
dengesizlik sorunlannm arL1k i.istesinden gelinebildigi gori.i§i.inden
onemli bir farkhhg1 temsil etmektedir.
2.

uPost-Keynesf(i Neoklasilc Sentez11in r;olcmesi:

Neoklasik doktrin ile KeynesGi doktrin arasmdaki kutupla§manm,
i kinci Di.inya Sava§1 sonras1 di:inemden 1960'lara, hatta 1970'lerin
sonlanna dogru ger;en y1llara kadar, «Post-Keynesci neoklasik sentez»
ad1 verilen r;ozi.imleme arac1hg1yla or tadan kaldmld1g1, monetarizmle
fiskalizmin, yani neoklasizmle Keynesciligin bagda§tmlabildigi yaygm
kabul goren bir gorii§tii. iktisadi krizin kuramsal tarti§malara yans1yan en <;arp1c1 sonucu neoklasik sentez'in iktisadi siyaset anlay1§1 olarak y1k1lmas1dir. Neoklasik sentezin iktisadi siyaset anlay1§mm temelini olu§turan gorii§, az say1da makro iktisadi degi§kene maliye politikas1 arac1hg1yla (ozellikle biitge ag1g1 biiyiikliigii arac1hg1yla) devletin mi.idahale etrnesinin piyasa ekonomilerinin krize d ii§mesini onleyebilecegi gi:irii§iidi.ir. Bu gi:irii§, gokiince n eoklasiklerle Keynescilerin
yollan aynlm1§trr.
3.

Monetarizmin yulcselmesi ve devlet
mudahalesinin reddi :

Yeni liberal doktrin 1970'lerin ortalarmdan itibaren iyice ag1ga
<;1kan iktisadi bunalmun sorumlusunun devlet miidahalesi oldugunu
ilan etmi§tir. Yeni liberal doktrinin maliye poliLikas1 onerisi Keynesci
politikalardan geriye doniilmesi, devlet h arcarnalarmm asgari diizeye
indirilmesi ve verg·ilerin di.i§i.iriilmesi yoluyla biitge a<;1gmm azaltilmas1 arac1llg1yla enflasyonun kontrol edilmesi ve durgunluktan g1k1lmasma yoneliktir. Devlet harcamalarmm azalt1lmasmm en i:inemli etkisi
(bununla beraber vergilerin ve emisyonun), sosyal devlet uygulamala nnm ortadan kaldmlrnas1yla piyasa mekanizrnasmm dogal i§leyi§ine
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kavu§maya ba§lamas1dir. Bu yolla iktisadi etkinligi ve rekabeti arttirmak, arz uyanc1lanm canlandirm3.k miimki.in olacaktir. Piyasa m ekan izmasm1 dogal i§leyi§ine kan1§turmak iizere yap1lmas1 gerektigi
onerilen yap1sal reformlar mal ve i§giicii piyasalarmm, mali piyasalarm, di§ Licaretin, doviz piyasasmm rekabet<;iligini arttirmaya yoneliktir.
Yeni liberal doklri.n maliye politUrnsm1 degerlendirme ar;1smdan
birbirlerinden baz1 ozelliklerle aynlan iki ekol tarafmdan temsil edilmektedir :
a.

Monetarizrn:

Monetarizmin temeli ekon omideki tek i:inemli politika degi§keninin para miktan oldugu, t oplam talep politikalarmm as1l etkisinil1
ekonominin reel kesimleri iizerinde degil, fiyatlar ve ucretler i.izerinde oldugudur. Analizlcri enflasyon-i§sizlik degi§toku§u ve Phillips egrisi etrafmda odakla§maktadrr. Monetarizmin <;e§itli bi<;imleri vard1r.
uDaha az monetarizm» ya da «yen i klasik iktisat» ile «da ha gok monetarizm» ya da «yeni klasik makroiktisat1> ad1 ile arnlan ak1mlar arasmda geni§ bir arahkta monetarizm maliye politikasmm etkisini <;Cizi.imlemektedir.
aa.

«Yeni Klasilc i lctisat» :

«Dogal i§sizlik haddi» gorii§ti etrafmda geli§tirilmi§ m onetarizme
verilen addir. Buna gor e, devlet ekonomiye miidaha le etmedik<;e ekonomi dogal i§sizlik haddi dolayrnda hareket eder. Toplam talep politika lan i§sizlik h addini ancak k1sa-donemde ve kii<;i.ik i:il9iide etkiler.
Qtinki.i k1sa-donemde fiyatlarla ilgili beklentiler gergekle§meyebilir, fiyatlar bir gecikme ile uyarlamr. F akat daha uzun donemde bilgilenme
ile hatall beklentiler diizeltilir. Uzun-di:inemde toplam talep politikalan ekonominin reel cephesini etkilemeden sadece fiyatlan ve iicretleri etkiler. Fiyatlan kontrol etmek i<;in toplam talep k1sllmall ve i§sizligin artmasma raz1 olunmalldir. Daha uzun-donemde piyasa kendi i§leyi§ine kallrsa gecikme ile i§sizligi onler. Devlet harcamalarmm, ozellikle sosyal refah devleti harcam alannm en onemli etkilerinden biri
i§gticti fiyatm1 a§m yi.iksellerek dogal i§sizlik haddini yi.ikseltmesidir.
Sosyal refah devletinin kiigiiltiilmesi bir yandan da dogal i§sizlik haddini dti§iirecektir.
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bb.

«Yeni Klasik Makro j ktisat>i :

((Rasyonel beklentilen> kuram1 eLrafmda geli§tirilmi§ monetarizme verilen addir. Euna gore toplam talep politikalan k1sa-donemde
bile i§sizlik haddini ve tiretim dtizeyini etkilemez. <;tinkti iktisadi ajanlar kararlanm gec;mi§teki ve §imdiki zamandaki bilgilerine dayandmrlar ve politika uygulamalannm ne sonuc; verecegini bilirler. Dolay1s1yla gelecekle ilgili beklentiler gerc;ekle§enlerden ancak bir Haslanti»
faktorti oranmda saparlar. Bu nedenle, devletin p olitikalanmn sonuc;lannm ne olacag1 ba§tan bilindigi ic;in gelecekteki fiyat dtizeyine bu
giinden uyarlamrlar, yani uyarlanma zaman bile almaz. Dolay1s1yla,
toplam talepteki degi§meler i§sizligi k1sa-d6nernde bile etkilemeden sadece fiyatlan ytikseltir.
b.

«Arz Cephesi j Jctisadi» :

Monetarizmin kuramsal temellerinin ttimiinil kabul etmekle beraber, enflasyonu onlemek ic;in toplam talebin k1s1lmasmm k1~a donemde bile i§sizligi arttirmas1 gerekmedigini iddia eder. Euna gore, devl~t
harcamalarmm azalt1lmas1 yoluyla talebin k1s1lmas1yla beraber verg1lerin indirilmesi ekonominin arz cephesinde, yani reel kesimde uyancilan harekete gec;irir. Vergi indirimi i§gilcil arzm1 ve talebini, tas~r
ruf arzmi ve talebini, karlan ve fiyatlan olumlu yonde etkileyerek istihdam ve uretim art1§1 saglar. Aynca bu nedenle, c;ok dah a dil§ilk
vergi oranlanyla h edeflenen devlet gelirlerini toplamak mi.imktin olur.
4.

Keynesci doktrin ic;inde bolilnmeler olmasi:

iktisadi kriz n eoklasik senteze dayanan Keynesciligin politikalannm stagflasyonu' onlemedeki yetersizligi ve y:ni libe.ral~z~in kur.amsal olarak ve uygulamada yilkselmesi Keynesc1 doktnn ic;md~ c;a1p1.c1
bir etki yapti. Bu etki Keynesciligin bolilnmesi ~~ Keynesc1 ?okt~m
ic;inde birbirinden farkl1 aklmlann ve bu ~~:mlar ic;mde e~oller.1~ yukselmesi bic;imini aldi. Daha once Keynesc1hge neredeyse te~ .bn ~nla
YI§, neoklasik sentez anlay1§1 hakim iken, bugtin Keyn~sc1h~ birkac;
farkh akim ve bu akm1lar ic;inde ekoller Larafmdan tems1l ed1len c;erc;eve bir doktrin haline gelmi§Lir. Neoklasik sentezin Keyne~'i Lemsil
etmedigi gorii§tinden kalkarak n eoklasik senteze alterr:atif olarak
1960'lardan itibaren dogan «post-Keynesci il\:Lisat», 1970'lerm sonlann dan itibaren gikan tartl§malarla ve anla§mazllklarla bir. dizi k_ur~msai
farkllla§maya ugram1§ ve ~ost-Keynesci farkh ekoller yukselm1§tir. Bu
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ak1mlar esas olarak «Keynescilik»in ne oldugu ile ilgili farkh yorumlar getirirken, Keynes'in gorti§lerinin farkh yonlerini on plana c;1karmaktad1r. Kuramsal farkhhklar piyasa mekanizmasmm i§leyi§ bic;imine ve bu i§leyi§in sonuc;larma bakI§ ac;1lannm farkh olmasmdan kaynaklanmaktadir. (Bu arada piyasa i§leyi§inin genel ozellikleri ve tarihsel olarak ugrad1g1 degi§meler yap1salc1 ve kurumsalc1 yakla§1mlarm
geli§mesine konu olmu§tur.) Bu farkhhk piyasa mekanizmasmm i§leyi~
bozukluklanna kar§1 en etkili devlet mildahalelerinin neler oldugu,
kapsam ve yogunluk bak1mmdan nas1l uygulanacag1 ile ilgili farkh
gorti§lere yol ac;maktadir.
Post-Keynesci akunlarm bu farkllllklanna kar§m ortak ozelligi,
monetarizme kar§1 c;1karak toplam talebi k1smanm her zaman i§sizligi
arttiracag1 ve biiyiimeyi yava§latacag1 ic;in son derece ytiksek maliyetli oldugunu savunmalan, ote yandan toplam talep ve biitc;e ac;1klan politikalannm stagflasyonu c;ozmede kendi ba§ma yeterli olmayacag1,
maliye politikas1 yamnda mutlaka ba§ka politikalann kullamlmas1 gerektigi gorti§tinii benimsemeleridir. Bu ek politikalarm hangi alanlan
kapsamas1 ve hangi bic;imleri olmas1 gerektigi ile ilgill gorti§ler ise
farkh ak1mlan ve ekolleri birbirinden ayiran temel farkhhklan olu§turmaktadir.

5.

K eynesci alcimlar ve maliye politilcasinin ba§ka politilcalarla
destelclenmesi gerefji :

a.

N eolclasik K eynescililc :

Bu Keynescilik ak1m1 aslmda neoklasik senteze verilen daha yeni
bir adla amlmaktadir. Neoklasik Keynescilik ekonomiyi de§ne§ik di.izeyde birbirinden aynlm1§ homojen ak1mlann bir bilttinii olarak g6riir ve bu ak1mlar arasmda istikrarh ili§kiler oldugunu kabul eder.
(Baz1 temsilcileri Hicks, Hansen, A. Kahn, Samuelson, C. Schultz,
Lerner). Burada i§sizlik sorunu makro dtizeyde ortaya c;lkar ve kaynak dag1hm1 sorunundan farkhdir, nisbi fiyatlardan, talebin veya tiretimin bile§iminden, yani mikro-ekonomik i§leyi§ten bag1ms1zdir. Bu
nedenle devlet az say1da makro degi§ken arac11lg1yla ekonomiye mtidahale ederse makro akrmlan merkezi olarak dtizenleyebilir.
IS-LM egTileri c;oztimlemesine dayanan politika onerileri, i k tisadi
canlandzrma politilcalarznz, ve bunlarm enflasyonist olmamas1 ic;m
canlandzrma politilcalarznz tamamlayzcz gelirler politikasim ic;erir. Gelirler politikas1 esas olarak makro

diizeyde ticret kontrolii demektir.
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<;unkii bu ak1ma gore pazarhk yoluyla belirlenen parasal ucretlerin
art1§1 maliyetleri arttmr. MaliyeUer iizerine belli bir kar oram konarak
fiyatlann belirlendigi mark-up sisteminde as1l onemli maliyetler ucretlerdir. Ucretlerin art1§1 fiyatlan arttmr. Fiyatlann artl§l iicret kontrolii ile onlenir. Makro di.izeyde Ucret kontrolUne dayanan gelirler politikas1 onerileri «serbest piyasa gelirler politikaSl>l, «anti-enflasyonist piyasa plan1» gibi isimlerle sunulmakta ve ekonomide ortalama bir fiyat art1§1 tutturabilmek uzere makro diizeyde ortalama bir iicret diizeyi saptanmas1 onerilmektedir. Ekonorniye mikro di.izeyde miidahale yerine bu politikanm rnali Le§viklere ve cayd1rmaya dayanmas1 gerektigi
savunulmakLad1r.

b.

n:uda~.ale gere~ir. Nisbi fiyat dengesizliklerinin diizeltmek i<;in h angi
t~r ~~d~haleni:_i h an gi dozda gerektigini saptamak i<;in, i§sizligin ne
tur l§.s1zhk oldugunu ve dengesizliginin derecesini dogru te§his etmek
gerekir.
F~rkh konjonktiir tiirlerinde krizlerin ve dengesizliklerin niteligine .b~gll olarak bu ekol, 'biit9e politikas1 yanmda, fiyatlar ve gelirler
poht1kalan, .para politikalan, di§ ticaret miidahaleleri, doviz kuru ayarlamal~~1, m1ktar k1s1tlamas1 politikalan arasmdan se9ilen, duruma uygun du§ecek farkh politika paketlerinin uygulanmas1 gerektigini savunur.
c.

D engesizlik K eynesciligi:

Bu yakla§1ma gore, Keynescilik n eoklasik sen tezin iddia etLiginin
aksine, dengesizlik i<;inde miibadele stirecinin 9oziimlemesidir (Ba§llca
temsilcileri Clower, Leijonhufvud, PaLinkin, Barro, Grossman) . istih dam ve gelir diizeyindeki dalgalanmalar, dengesizlik fiyatlanyla ard
arda yap1lan miibadeleler sonunda ortaya 91kar. Piyasalar yeteri kadar koordinasyon i<;inde 9ah§mad1klan ve yava§, miikemmel olmaktan uzak bir §ekilde uyanland1klan i<;in fiyatlar denge fiyatlan degildir. Sistemin istikranm ihtiyat sLoklan saglar, fakat h erhangi bir piyasadaki dengesizlik bu sloklarm ememeyecegi kadar bi.iyiik olursa
dengesizlik ba§lar. Dcngesizlik n e clenli bi.iyiikse, sistemi dengeye getirecek gii9ler o denli zay1flar. Bu durumda fiyatlarm h1zla degi§erek
arz ile talep arasmda denge kurmas1 yerine, miktarlar dengesizlik fiyatlatma gore uyarlarnr. Kurumsal baz1 ozellikler fiyat sertliklerini
gii9len dirir. Fiyatlarm ve iicretlerin beraberce a§m yi.iksek veya a§m
dii§iik olmas1 ile ilgili farkll bile§imler farkll ttirlerde i§sizligin 01taya
91kmasma yol a<;ar ve farkh konjonktiir durumlan ya§am r. Bunlar Keynesci i§sizlik, klasik i§sizlik ve bastmlm1§ enflasyon durumudur.
Bu ak1ma gore i§sizlik kaynak dag1ltmmdan bag;1ms1z bir sorun
degil, tersine dengesizlik fiyallan nedeniyle kaynak dag1h m1 sorununun bir iirtinii, hatLa bir tiiriidiir. Fiyat esneksizlikleri n edeniyle dengesizlik fiyatlarmm olu~tugu, fiyatlar yerine miktarlarm uyarland1g1 durumda sadece makro cliizeycle devlet miidahalesi ist ikrars1zllg1 onlemeye
yetmez. Toplam talep politikalari milcro elwnomik politikalarla beraber
kullanilmalidzr. Toplam talep politikalan geliri ve istihdam1 arttirsa
bile tam istihda1111 ger9ekle§tirecek kaynak dag1hmm1 saglayamaz. Bu
nedenle arz cephesinde kaynak dag1hm1 ve nisbi fiyat sorunlarma ek
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Yeni Cambridge K eynesciligi:

Bazen «yeni Keynescilik» ad1 verilen ve kendine «Cambridge ikti~adi Polit~k~ Gru?U>> adm1 veren bu ekol, neoklasik Keynesciligin
onermelenm, mall varllklarm kullarnlabilir gelir ve h arcamalar iizerindeki etkilerini, iicretlerin ve fiyatlarm olu§umunu ve uluslararas1
r~kabet giiciinii 9oziimlemelerine dahil ederek geni§letmeye ve iyile§tirmeye <;ah§ir. Fakat sonu9ta olduk9a Iarkh politika on erilerine var.Ir (Ba§hca temsilcileri Godley, Cripps, FeLherson, Moore, Roades, Tarlmg). Bu ek?le g?re ge9mi§ y1llann tasarruflanyla satm almm1§ mall
servetler, can gelrrle beraber kullamlabilir ozel geliri belirler. Mali serv~tler.~ c;oz ~lmesi ~le tiiketim harcamalan finanse edilirse veya geIll§letic1 mahye polltikas1 talebi uyanrsa, bu t alep geni§lemesinin i<;
talebe ya da di§ talebe yon elmesi iiretim ve istihdam1 uyarmas1 bak1mmdan belirleyicidir. Uluslararas1 rekabet giicii zay1fken artik iyice
a<;1~ l~ale gelmi§ .. bu~ii~iin ekonornilerinde talep artl§l ithalati uyanrsa, ist1h~arr:1 ve ureti~1 uyar:nak yerine di§ odemeler dengesi a 91gma,
bu da .mha1 olara~ ~ut9e a<;1gma yol ac;ar. Mali varllklar politika onlemlenyle ekonommm dengeye gelmesine olanaks1z k1lar.
Ucretliler bir <cger9ek iicret diizeyi hedefi»ni ger9ekle§tirmek isterler. Bunun anlam1 parasal ticret art1§lan taleplerinin vergi ve fiyat
artl§lanrn telafi ed~~ek v~ ?ir miktar gerc;ek ticreLi saglayacak §ekilde pazarl:klara getmlmes1dir. Bu ise parasal iicret artl§lanm, dolayis:~la .~all~et art~~lanm getirir. Fiyatlar mark-up sistemine gore belulenu ..:S~ylec~. uc~e~ art;§1 maliyet art1§1, bu da fiyat artl§l getirir.
~;:9ek. uc1 et duz~y1~~. karlan eritmeden yiikselebilmesi i9in verimlihg~ ~rtmas1, ver~hllgm arLmas1 ise yatmmlarm yiiksek olmasm1 gerektmr. F~kat du~~~. pazarlanncla rekabet gticti zay1f olduk<;a yatinmlann karllllg1 du§uk kalacakt1r. Kar hadleri ytikselmeden de yatrnmlar artmayacakt1r.
v
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EG1T1M EKONOMtS1N1N TEMEL 1LKELERi

Kar hadlerinin, kar paymm ve verimliligin yiikselmesi ise kapasite
kullamm oranlannm arimas1 ile onemli olr;iide saglanaibilir. Kapasite
kullammmm art1§1 genel bir geni§letici politika ile beraber geni§lemenin onundelci engelleri hafifletici politilcalarzn uygulanmas1m gerektirir. Geni§leme oniindeki engeller ig darbogazlar, yiikselen iicretler,
vergi artl§lan, yiiksek Iaizler olabilir, fakat en onemli engel odemeler
dengesi aG1kland1r. Odemeler clengesi sorununun iktisadi geni§lemeyi
engellememesi ir;in ilhalat kontrolil politilcasi uygulanmallcl1r. Sadece
devaliiasyon politikas1 ba§anh olamaz, r;iinkii gereken devaliiasyon oram a§m yiiksek olmak zorundad1r. i thalat lcontrolleri selektif degil genel olmahdir ve biiyiime ve verimlilik art1§ma yard1mc1 olacak girdileri kay1rmalldir. Ek olarak, yatmmlan canlandlrmak iizere selektif
miidahale, aynca devlei ile ozel kesim arasmda ((yatin m ve planlama
anla§malan)) sistemi oneren yazarlar da vard!l'.
d.

Keynesci Temeller Akimt:

Fundamentalisl Keynescilik olarak da amlan bu ak1mm en belirgin ozelligi Keynes'i klasilderden ve neoklasiklerden ayiran temellerin

ara§tlnlmas1dir. (Ba§ltca temsilcileri Shackle, Loasby, Robinson, Kaldor, Pasinetti, Galbraith, Thurow, Eichner). En onemli tezlerinden biri istihdam ve gelir diizeyindeki dalgalanmalarm ekonominin gelecekteki durumunun belirsizligi altmda olu§an beldentilerin dalgalanmasmdan kaynakland1g1dir. Sistemin istikran ac;1smdan yatmmlar belirleyicidir, giinkii bclirsizlik altmda olu§an bekleniilere gore yap1lan yatmmlar istikrarm en zor sagland1g1, en r;ok dalgalanan degi§kendir.
Mali piyasalardaki istikrars1zhk bu durumu giic;lendirir . Biiyiime ve istikran bozma ac;1smdan gelir btilil§iimii ise gene istikrars1zllk ic;inde
«gelir bolii§iimii miicaclelesin veya <cgelir gat1§mas1)) ic;inde belirlenir.
<;ok geli§mi§, karma§1kla§llil§ kapiialist ekonomiler dogas1 geregi istikrars1zd1r. Toplumun istikrars1zhklan azaltma c;abas1 ic;inde geli§tirdigi
davram§ bic;imleri ve i§leyi§ mekanizmalan piyasalann i§leyi§ini neoklasik i§leyi§ bic;imlerinin alg1lad1gmdan c;ok farkh k1lar. Bu i§leyi§ bic;imleri aksakllk olarak kabul edilemez, tersine rasyoneldir.
Bu ac;1klamalar l§Jgmda, neoklasik piyasa mekanizmalarmm varllgma giivenerek isiikrars1zhklann onlenec~gini. bekle~ek mi.i~kiin de°'ildir. Kapitalist ekonomilerin i§leyi§ini iy1le§t1rmek uzere, bir yandan
;eni§ bir alana yayilmi§ devlet mudahalesi, bir yanda~ da. ozel kesim~
kararalma ortamm1 saran belirsizlilcleri azaltmaya yonelik devlet mudahalesi gerekir. Geni§ kapsamll devlet miidahalesi ve poliiikalarmm
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birbirini ~~mamlayacak ve gtic;lendirecek §ekilde uygulanabilmesi ic;in
genel poht1ka c;erc;evesi ancak iktisadi planlarna olabilir.
iktisadi planlamamn kapsam1 ve kaynak dag1hmma miidahalenin
bo~utlarmm ne olmas1 gerektigiyle ilgili tarti§malar bu ekol ic;inde
yogun olarak stirmekiedir. Bu arada planlama uluslararas1 planda da
tart1§1lmaktadir. Diinya ekonomisinin fevkalacte uluslararas1la§IDl§ olmasmdan .dolay1 gene! bir diinya canlanmas1 olmadan tek tek iilkelerin yeteri kadar refah art1§1 saglayamayacag1 gtirii§ti de savunulmaktadir. Bu tart1§malar «Uluslararas1 Keynescilik» ad1 verilen (ve Brandt
Raporlan'nda c;ok ac;1k ortaya c;1kan) Keynescilige yol ac;maktadir.
Uluslararas1 Keynescilik Uc;iincii Diinya ile geli§IDi§ iilkeler arasmdaki gelir dag11Im1m degi§tirmenin tinemi iizerinde durmaktad1r.
Ulusal planlamanm kapsam1 ise daha cok mtidahalecilige dogru
giden §u tic; diizeyde tariI§1lmaktadir :
,
1)

Sanayi politikas1 ve yatmm politikas1,

2)

i§c;i ve i§verenler arasmda ccyeni •b ir ioplumsal anla§ma»y1 da
igerecek §ekilde bolii§iim politikas1; fiyatlama ve yatmm politikalarmm beraberce saptanmas1; demokratik karar almaya
yonelik yeni kurumla§malar,

3)

Miilkiyetin ve karlarm demokratikle§tirilmesi program!.

6.

Elcsik tillcetim yerine artik eksilc yatmm kurami:

Yeni ekolleriyle Keynescilik artik eksik tiiketim kuram1 olmaktan
c;ok eksik yatmm ve yatmmlann verimliligi kuramma donii§rnii§tiir.
Bu nedenle i§giicii piyasalarmm i§leyi§ bic;imleri kuramsal tartl§malarda biiyiik onem kazanm1§tlr ve gelir bolii§timiiniin iicretlilerden c;ok
sermayeye, karlara dogru kaymas1 gerektigi gorti§ii biiyiik onem ta§1maktadir. Bu nedenle de sosyal refah devletinden daha az soz edilir
olmu§tur. En radikal Keynesci gorti§ler olan ve devlet miidahalelerinin
teknokratik, biirokratik olmaktan c;1kanllp demokratikle§tirilmesini savunan gorti§ler, aslrnda sermaye birikiminin gerektirdigi fedakarllklan yiiklenecek kesimlerin onaym1 ve kat1hmm1 almaya yoneliktir. Eksik yatmm kuramlan kac;m1lmaz olarak sadece toplam talebi diizenlemeye ytinelik maliye politikalanrnn kendi ba§ma yetersiz kalacag·1
sonucuna varmaktad1r.
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7.

Geli§mi§ lcapitalizm ile ilgili poli"tika onerileri azgeli§mi§
kapitalizm ile ilgili politilca onerilerine mtzlc eslcisinden
daha yalczndzr :

Azgeli§mi§ tilkelerde arz cephesi ile talep cephesi sorunlanm c;ozmeye yonelik politikalar her zaman makro politikalardan daha fazlas1m ic;ermi§tir. Fakat son y1llann krizi geli§mi§ kapitalizmi dtizenlemenin zorluklanm c;ok ag1k9a ortaya c;1kard1g1 zaman, devlet miidahalesi gereklerinin alam daha geni§lemi§tir ve kuramsal tart1§malar
devlet mtidahalesi ve devletin geli§mi§ kapitalizmi dtizenlemesi ile ilgili gorii§leri azgeli§mi§ tilkelerdeki devlet miidahalesi tartu~rnalanna
yakla§tirm1§tlr. Devlet mtidahalesini reddeden gorti§ler bak1mmdan da
soz konusu yakmla§ma mevcuttur. Kriz ve kriz tart1§malan, neoklasik
ve Keynesci «azgeli§mi§lik» iktisadmm kendine ozgti c;oztimlemeleri
olan ayn bir iktisat dall olarak giic;lenmesi degil zayiflamas1 yonfulde
etki yapm1§tlr. ate yandan geli§ffii§ kapitalizmle ilgili politika onerileri azgeli§mi§lik alanmdaki ta1t1§malara yakla§illl§tir.

SAGLIK HiZMETLERi FiNANSMANININ BOYUTLARI VE
BUNALIMIN IN ETKiLERi

\.

Do<;:. Dr. Sinan SONMEZ
Gazi Universitesi
iiBF, Maliye Boliimii

Sagllk hizmetlerinin nitelikleri, iiretimi •b ir toplumda yiiriirltikte
olan sosyal giivenlik sisteminin c;erc;evesinde incelenebilir. Bagll olarak
sagllk harcamalarmm genel finansmam ve kamunun finansman igindeki pay1 ve de i§levlerine ili§kin sorunlar cia sosyal giivenlik sisteminin finansmam gerc;evesinde goziimlenebilir. Biz de bu 'baglamda sosyal giivenlik kavram1 ve geli§mi§ iilkelerdeki sosyal giivenlik sistemleri tizerinde duracak ve de yetmi§li y1llarda belirginle§en ekonomik ve
mali bunallmm, . bu temelde bunallm a§ma politikalarmm sosyal giivenlik sistemlerinde ve iiretilen finansrnanmda ne tiir yonelimlere yol
agtig;m1 incelemeye c;all§acag·1z. 6zellikle sosyal gtivenlik 'biitgelerindeki
a91klann bunallmla birlikte belirli bir orancla artrnasmm sosyal giivenlik mekanizmalanmn i§lemesini etkiledigi ve bu ternelde cckoruyucu
devlet» kavrammm etkinligi ve bizzat varllgmm bilinc;li olarak ccyeni
liberal)) ak1m tarafmdan tartl§ma konusu yap1ld1g1 goz oniine almd1gmda, konunun onemi ortaya c;1kmaktad1r. K1sacas1 finansman sorununun c;ok boyutlu oldugu, toplumsal ve siyasal igerige sahip oldugu
gozlenmektedir.
I . Sosyal Gilvenlilc ve ccRefah Devletfo

6ncelikle 2. Dtinya Sava§mdan sonra «refah devletin kavrammm
yaygmla§t1g1 gozlenmektedir. Sava§ sonrasmdan altm1§ll y1llann sonuna dek uzanan kesitte c;ok ozel tarihsel ko§ullar sermaye birikiminin
h1zlanmas1m ve yogunla§mas1m saglam1§t1r. $6yle ki, tiretim giic;lerinin h1zla geli§mesi, iiretim ili§kilerinde sermaye 'birikimi a91smdan
ccolumlu)) geli§meler, devletin birikim siireginde etkin gorev almas1 ve
birikime miidahale etmesi (ozellikle keynesci politikalar) ve uluslararas1 ili§kilerin niteligi -bu gerc;evede bir yandan azgeli§l11i§ tilkelerin
geli§mi§ tilkelerdeki birikimi hammadde saglayarak ve pazar olu§tura-
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7.

Geli§mi§ lcapitalizm ile ilgili politilca onerileri azgeli§mi§
lcapitalizm ile ilgili politilca onerilerine artilc eslcisinden
daha yalcindir :

Azgeli§mi§ iilkelerde arz cephesi ile talep cephesi sorunlanm c;ozmeye yonelik politikalar her zaman makro politikalardan daha fazlas1m ic;ermi§tir. Fakat son y1llann krizi geli§mi§ kapitalizmi diizenlemenin zorluklanm c;ok a c;1kc;a ortaya c;1kard1g1 zaman, devlet miidahalesi gereklerinin alam daha geni§lemi§tir ve kuramsal tartl§malar
devlet miidahalesi ve devletin geli§IDi§ kapitalizmi diizenlemesi ile ilgili gorii§leri azgeli§IDi§ iilkelerdeki devlet miidahalesi tartl§malarma
yakla§tirm1§tlr. Devlet miidahalesini reddeden gorii§ler bak1mmdan ~a
soz konusu yakmla§ma mevcuttur. Kriz ve kriz tart1§malan, neoklas1k
ve Keynesci <cazgeli§mi§lik» iktisadmm kendine ozgii c;oziimlemeleri
olan ayn bir iktisat dall olaral{ gtic;lenmesi degil zay1flamas1 yonlinde
etki yapm1§tir. 6te yandan geli§IDi§ lrnpitalizmle ilgili politika onerileri azgeli§mi§lik alanmdaki tart1§malara yakla§IDI§tlr.

SAGLIK HlZMETLERi FiNANSMANININ BOYUTLARI VE
BUNALIMININ ETKiLERi

Do<;:. Dr. Sinan SONMEZ
Gazi Universltesi
iiBF, Maliye Biiliimil

Sag;l1k hizmetlerinin nitelikleri, iiretimi bir toplumda yiiriirltikte
olan sosyal giivenlik sisteminin c;erc;evesinde incelenebilir. Bagll olarak
sagllk harcamalanmn genel finansmam ve kamunun finansman ic;indeki pay1 ve de i§levlerine ili§kin sorunlar da sosyal giivenlik sisteminin finansmam c;en;:evesinde c;oziimlenebilir. Biz de bu 'baglamda sosyal giiven lik kavram1 ve geli§mi§ tilkelerdeki sosyal giivenlik sistemleri iizerinde dur acak ve de yetmi§li y1llarda belirginle§en ekonomik ve
m ali bunallmm, . bu temelde bunallm a§ma politikalarmm sosyal giivenlik sistemlerinde ve tiretilen finansmanmda ne tiir yonelimlere yol
ac;t1g1m incelemeye c;all§acag;1z. 6zellikle sosyal giivenlik 'btitc;elerindeki
ac;1klarm bunallmla birlikte belirli bir orancla art masmm sosyal giivenlik mekanizmalannm i§lemesini etkiledigi ve bu temelde <<koruyucu
devlet» kavrammm etkinligi ve bizzat varllgmm bilin<;li olarak «yeni
liberal» ak1m tarafmdan tart1§ma konusu yap1ld1g1 goz 6niine almd1gmda, konunun onemi ortaya c;1kmaktad1r. K1sacas1 finansman sorununun c;ok boyutlu oldugu, toplumsal ve siyasal ic;erige sahip oldugu
gozlenmektedir.
I.

Sosyal Gu venlilc ve «Refah Devleti»

6ncelikle 2. Diinya Sava§mdan sonra «refah devleti» kavrammm
yaygmla§t1g1 gozlenmektedir. Sava§ sonrasmdan altm1§ll y1llann sonuna dek u zanan kesitte c;ok ozel tarihsel ko§ullar sermaye birikiminin
h1zlanmasm1 ve yogunla§masm1 saglamu'? tir. ~oyle ki, tiretim giic;lerin in h1zla geli§mesi, tiretim ili§kilerinde sermaye birikimi ac;1smdan
«olumlU» geli§meler, devletin birikim siirec;inde etkin gorev almas1 ve
birikime miidahale etmesi (ozellikle keynesci politikalar) ve uluslararas1 ili§kilerin niteligi -bu c;erc;evede bir yandan azgeli§mi§ tilkelerin
geli§mi§ Ulkelerdeki birikimi hammadde saglayarak ve pazar olu§tura-

.
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rak desteklemesi, diger yandan teknolojik ilerlemenin yaygmla§tlnlmas1 ve denetimi konusunda ABD, Bat1 Avrupa ve Japonya arasmdaki
ili§kiler- sermaye birikiminin genelde sorunsuz ve h1zll olmasm1 saglayan ba§llca etkenlerdir. Bu si.lrec;te devlet bir yandan karh sermaye
birikimi ko§ullanm, diger yandan cla sosyal uyum ko§ullanm olu§Lurmu§ ve geli§tirerek siirdiirmti§tiir. Nitekim bu baglamda geli§IDi§ kapitalist toplumlarda emegin yeniden iiretimini saglayan ve c;all§mayan
ni.ifusu koruma altma alan devlet gi.iciinl.in «refah devletinnin t emel
niteliklerini ol u§turdugu savunulmaktacllr('). Emegin yeniden i.iretimini saglamak ac;1smdan devletin ba§llca dort bic;imde mi.idahalesi soi
konusu olmaktad1r :
- Bireysel ti.iketim harcamalan vergiler ve sosyal gi.ivenlik sistemi arac1l1g1yla degi§iirilebilmektedir.
- Bireylerin satm alacaklan kullamm degerlerinin devlet tarafmdan di.izenlenmesi si:iz konusu ola!bilmel{tedir.
- Bazi mallar ve hizmetler tamamen veya k1smen devlet tarafmdan si.ibvanse edilmektedir.
- Devlet dogrudan kullamm degerleri uretebilmektedir. Bu hizmetler paras1z olarak veya dl.i§i.ik bir beclel kar§1l1gmcla ti.iketicilere sunulmaktad1r. Bunun en tipik ornegi inceleme lrnnumuz olan sagllk
hizmetlericlir. ingiltere'deki gibi Ulusal Saghk sistemi varsa bu ttir bir
i§levin daha da belirginle§tigi gori.ilmektedir. Yani emegin yeniden iiretiminde ortak veya toplu i.iretilen sosyal hizmetlerin onemli bir i§leve
sahip oldugu ortaya 91kmaldadir.
((Refah devletinnin ikinci ozelliginin ise 9all§mayan kitlelerin baknmmn i.istlenilmesi oldugu vurgulanmaktaclll'. 9al1§mayanlar arasmda c;ocuklar, ya§lllar, hastalar ve i§sizler yer almalctad1r. Bu kategoride yer alanlann gec;imlerinin saglan~bilmesi i<;in sosyal h as1laclan bir
boli.imiinl.in soz konusu gruplara transfer edilmesi gerekmekteclir. Bak1mm saglanmas1 ac;1smdan aile yap1smm c;ok onemli bir et.ken oldugu
yad~mamaz, ancak genelde bu dogrultucla kullamlan arac;lann ba§mda sosyal yardnnlar ve sosyal gi.ivenlik odentileri gelmektedir.
Emegin yeniden i.iretimi ve c;all§mayanlann .b ak1mmm saglanma·
s1 arasmda kopukluk yoktur, tam tersi birbirini tamamlamaktadirlar.
<_;ocuklar, gen c;ler, 9ah§ma ya§mclaki hastalar ve i§sizlikler (bu sonuncu grup arasmda lrnclmlar onemli bir orana sahiptir) ele almd1g1 za-
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man 'bu ger~ek ortaya 91kmaktaclir. <_;ocuklar ve genc;ler uzun ve orta
vadede potansiyel i§gi.ici.inii olu§turmaktad1r. Tedavi sonunda c;all§abilir duruma gelen hastalar ve i§sizler ise orta ve k1sa vadede istihdam
edilebilir gruplan olu§turmaktadir. I§siz kategorisincle yer alanlann
ba§mda genc;lerin, kadmlann, ya§hlann ve de yabanc1 i§giici.iniin gelmesi, soz konusu gruplarm sistemin «emniyet sibobwmu olu§t urdugunu i§aret etmektedir.
((Refah devletinnin i§levleri ve faaliyetleri biraz daha ac;1lacak olursa, yap1lan kamu harcamalannm sosyal yat1nm, sosyal tiiketim ve sosyal harcamalar olarak ba§l1ca i.ic; grupta topland1g1 ileri siiri.ilebilir ( 2 ).
Sosyal yatmm harcamalan emegin verimliligini artiran, sosyal tiiketim harcamalan . emegin yeniclen i.iretim maliyetini di.i§iiren, sosyal
harcamalar da sosyal uyumu saglamaya yonelik proje ve hizmetler olarak nitelendirilebilir. Yani «refah devletinnin faaliyetleri yukandaki
i.ic,; grupta toplanan faaliyetlerden olu§maktadir. O'Connor'a gore sosyal yatmm ve sosyal tiiketim harcamalan ozel sermaye ac,;1smdan clolayll olarak i.iretken olup, sermaye birikimini h1zlanclmnakta, kar orarnm yiikseltmektedir. Sosyal harcamalarm ise dolayh olarak bile ozel
sermaye ic;in i.iretkenlig;e sahip olmad1g1 belirtilmektedi.r. Yani gerekli
olmasma kar§m i.iretken olmayan harcamalar olarak n itelendirilmeL
tedir. Ancak bu i.ic; grup arasmda gec;i§menin oldug·unu i:izellikle belirtmek istiyoruz.
brnegin saghk harcamalan emegin verimliligini artirmaya katk1da
bulunclugu i9in sosyal yatmm harcamaland1r. Devletin saghk hizmetlerini paras1z veya di.i§tik bir bedel kar§1hgmda sunmas1 emegin yeniden i.iretim maliyetini a§ag1 c,;ekeceg'i ic,;in sosyal tiiketim harcamalandir. Sosyal uyumun saglanmas1 ac,;1smdan degerlendirildigi zaman ise
sosyal harcama kategorisine girmektedir. Bu kategoriler arasmda ~e
li§kiler ola:bilir. Ancak bu c;eli§kiler c;ozi.ilmez nitelikte degildir. Ustelik
daha once vurgulacl1gmuz i.izere gen el plandaki 9ozi.im sermaye biriki miyle sosyal uyum arasmdaki ili§kiler 9er9evesinde aranmaktad1r. \:·
zi.im yollan ise keynesgil politika ve uygulamalardan «yeni-liberaln
oneri ve uygulamalara dek uzanmaktadir.
II.

Goug h I., The Political Economy of the Welfare State, yeniclen bas1m, MacMillan Press, Llcl, Londra ve Basingstoke, 1981, s. 44-54.

Sosyal Giivenlilc Kavrami

Geleneksel <(koruyucu devletnin modern «refah clevletinne doni.i§i.imi.i, koruyuculuk kapsamm,m geni§letilmesi ve niteliklerinin yiikseltil(2)
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Sonmez, S., Toplumsal Gereksinmeler, Kaynak Dag1tuni ve Pareto Optimumu,
Gazi Univ., Yay. no: 17/ 14, Anka ra, Hl83, s. 6-7.
O'Connor J., The Fiscal Crises of the State, St. James Press, 1973, s. 67.
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mesi anlammda sosyal sozle§menin yeniden gozden gec;irilmesi olarak
alg1lanabilir. Sosyal giivenlik sistemlerinin tiim sanayile§mi§ iilkelerde
aym yoldan ve aym ilkeler c;erc;evesinde olu§turuldugu.nu ileri siirmek
giic; goziikm eketdir. Her i.llkedeki siyasi, ekonomik ve sosyal yap1lar,
ya§ piramidi ve hatta dI§ olaylar farkh modellerin geli§mesine yol a<;m1§tir. Hatta bizzat sosyal guvenlik kavram1 iilkelere gore farkh olarak yorumlanm1§tir. Bazi tilkelerde sigorta, baz1lannda ise dayanz§rna
kavram ve ilkeleri temel almml§tlr. Gene ((sosyal riziko>>nun i<;erik ve
kapsam1 degi§ebilmektedir. Genelde ((koruyuc u devlet)) iki ybnde geli§mi§tir (3) :

s1z (hastallk ve aile yard1mlan), bir boliimii de kesintilere orant1h olmaktadir (emeklilik, i§sizlik ve h astahk s1rasmdaki giinliik odemeler).
Bu son durumcla 9ah§amama nedeniyle kaybeclilen gelirin tamamen
veya k1smen ikamesi soz konusudur. Buna kar§m bir ihtiyacm varltgl
saptamrsa yard1mm gen:;ekle§tirilmesi soz konusuclur. Yard1m sigortadan farkllclir. Yani bireyin gelir duzeyi goz oniinde bulundurulmaktadlf. Ancak daha once saglac11g1 gelirden kesintiler yap1hp yap1lmad1g1
dikkate almmaks1zm h er bireye sosyal planda asgari bir gelir diizeyinin saglanmas1 ama9lanmaktadir. Sistemin finansmam merkezi devlet
orgutii ve yerel yonetimler tarafmclan saglanmak tadlf.

i. Kita Avrupa'smdaki birc;ok iilkede sosyal giivenlik anlay1§1 yardunla§ma du§iincesine clayanm aktad1r. Yani sosyal giivenlik Lemel olarali:: c;ah§anlarm korunmas1111 ama<;lamakta ve sigorta kavramm1 giindeme getirmektedir. Bireyin 9h§mas1 kar§1hgmda elcle ettigi dolayl1 vc
dolays1z haklar goz oniine almmaktad1r. Bu durumda bireye 9ah§tlg1 clonemlerde elde ettigi g·eUri belirli ol9ude ikame eden bir gelirin <;ah§mad1g1 donemde aktanm1 sbz konusudur .

ii. Diger bir tartl§ma konusu ise rnesleld dayanz§rna ile ulusal
dayanz§ma kavramlan arasmdadir. Mesleki dayam §ma ilkesine gore ge-

ii. Diger bir kavram ise ozellikle anglo-sakson ve de K uzey Avrupa iilkelerinde gec;erliclir. Euna gore sosyal giivenlik devlet gozetimi
ve denetimi altmda her bireye tanmmas1 gereken evrensel bir h akt1r.
<;ah§an ve 9ah§mayan her bireye asgari bir gelir diizeyinin saglan mas1 ama9lanmaktad1r. Yani yardzrn veya dayam§rna du§iincesi temel
olarak kabul edilmektedir.
Bir ba§ka anlatnnla sosyal giivenlik konusundaki ba§hca tartt§ma
konulanm §oyle siralayabiliriz :
i. ilk tart1§ma veya uzla§mazhk konusu, her bireyden <;ah§tlg1
donemlerde yap1lan kesintilerin, c;ah§machg1 di.inemlerde belirlenmi§
oranlarda bir kesime gelir aktanrrn yapan giivenlik sistemi arasmda ortaya 91kmaktad1r. Birinci sistemde bir tiir sigortac1hl{ mant1g1 egemenclir. Ancak sigortac1l1k anlay1§ma gore de bir farkhhk vard1r. Kesintiler bireylerin sigortaland1g1 rizikonun biiyukliigiine ve ger9ekle§me olas1hgma gore degil, elde ettikleri gelire gore belirlenmektedir.
Mali yuk aym rejime tabi yi.ikiimli.ller arasmda dag1t1lmaktadll'. Kesintiler kar§1l!gmda elde edilen bdentilerin bir boliimu gelirden bag1m(3J

Economic Mondialc 1080-1990 : Ia Fraclure, Rapport du CEPII, Economica, Paris, 1984, s. 75-77.
RAMSES 83-84, Inst. Fram;:aises de Relations Internationales, Pa ris, 1984, s.
162-168.

La Protection Sociale dans le Monde, IRES, Ca hiers Fran9ais, no: 222, Temmuz-Eyli.il 1985, s. 10-12.

lirin yitirilmesi veya ya§am duzeyinin dii§mesiyle riziko belirmektedir.
Sonui; olarak kesintiler ve sosyal giivenlik sisteminin yapt1g1 odemeler
gelire orantil1d1r. Bunun tam tersi olan ulusal dayam§ma ilkesine gore
toplumclaki i;all§an veya 9ah§mayan tum bireyler e sosyal guvenlik hak·
k1 ilkesel duzeyde t anmmaktad1r. Yap1lan ocleme farkhla§may1p aym
m iktardadll' ve finansman vergilerle kar§1lanmaktad1r.
iii. Mesleki dayam§ma ise iki bi9imde orgtitlenebilmektedir. Bir
yandan tek bir rejim altmda mesleki dayam§ma ilkesi ya§ama ge9irilmektedir. Bu i;er9evec1e odentilerin gelire orant1sal olmas1 ilkesi korunmakla birlikte, tum 9ah§an ntifusa (i.icretli veya ucretsiz) uygulanma ..
s1 soz konusu olmaktadlf. Diger yandan ise mesleki dayam§ma tek bir
genel rejim ~eri;evesinde degil, tiircle§ kategoriler temelinde uygulan ·
maktadir. Bir meslek grubu, faaliyet kolu hatta i§letme temelinde uy"
gulamaya ge9ilebilmektedir .
Ne var ki, tiim bu kavramlann ve sistemlerin teoride ongoruldiigi.i
bii;imde uygulanmalan olanaks1z gozukmektedir. :;>oyle ki, farkh sistem lerin, yakla§1mlarm birbirini etkilemesi soz konusu olmu§ ve lcarma
olarak nitelendirilebilecek sistemler olu§mU§tur. Kar§1t goztiken sistemler bi11birlerini d1§lama yerine, birbirlerini kar§1hklt olarak etkilemektedir. Ancak tam anlam1yla tek bir karma sistemden soz edilemez.
Nitekim sanayile§mi§ iilkelerdeki sosyal guvenlik sistemlerinin temel
nitelikleri bu durumu yans1tmaktad1r. ~~lbyle ki, Avrupa iilkelerinc1c
sosyal gtivenlik sistemleri ti.irde§ olmayan bir grubu olu§turmaktad1r.
Yukanda vurguland1g1 uzere rneslelci dayani§rna ve ulusal dayanz§rna
kavramlan kabul edilmektedir. Diger yandan ABD'de sosyal gi.ivenlik,
i§letme temelinde yukselen rejimler 9eri;evesinde saglanmakta ve yard1m programlan uygulanmaktadir. Japon sistemi Avrupa'daki u_yg ulamalarla ortak yonlere sahip olmasma kar§m ABD'deki sisteme yakm
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gi:iziikmektedir. Biz sosyal gi.ivenlik uygulamas1mn aynnt1lanna girmeksizin yalmzca saghk hizmetlerine agirhk verecegiz ve bu c;:erc;evede
aralanndaki benzerlik ve farkhhklan ortaya koymaya c;:ah§acag1z.
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n veya transferlerinin sosyal gi.ivenlik harcamalan ic;inde en onemli
kalemleri olu§turdugu gozlenmektedir (Qizelge 2).
<;:izelge 2. Sosyal Harcamalar l c;:inde Kamusal
MaJulliik Yard11nlann111 Pay1 ( o/r J

III . Saglik Hizmelleri ve Harcarnalari

Geli§IDi§ batl i.ilkelerinde sosyal giivenm:: harcamalanna ili§kin istatistikler tic;: olguyu i§aret etmektedir.
- Altm1§ll y1llann ba§lannclan itibaren sosyal gilvenlik harcamalan GSYiH'ya gore daha h1zh arLm1§t1r (Qizelge 1) . Ancak bu genel

ABD

Fransa

Saghk
Ya-11hhk
Top lam

1960
19.9
57.7
77.0

Japonya
1981
29.0
49.5
78.5

1960
26.5
44.0
70.5

Sag hk Harcamalan ve Ya11hhkingillere

F. Almanya
1931
32.5
50.0
82.5

l960 1981
37.1 40.1
38.5 40.2
75.6 !l0.3

1960
23.0
51.4
74.4

1981
27.3
47.4
74.7

1960 1981
36.7 29.3
39.5 38.8
78.2 68.1

Kaynak : ibidem ..
<;;izelge 1. Sosyal Giivenlik Harcamalan nin GSYiH'ya Esneldigi !Cari FiyatlarlaJ
Ulkeler
Avusturya
Belc;:ika
Kan ad a
Danimarka
ABD
Frans a
1talya.
J aponya
Norvec;:
Hollanda
F. Almanya
lngiltere
tsvec;:
Cal

1960-1975
1.21
1.54
1.53
1.57
1.66
1.28
1.35
1.41
1.66
1.62
1.35
1.69
J..57

1975-1981
1.31
1.37 (aJ
1.02
1.30
1.05
1.24
1.02
1.59
1.10
0.96
0.93
1.23
1.40

1975-1080.

Kaynak: OECD ve La Protection Sociale dans le Monde, IRES, Cahiers Franc;:ais,
no. 222, Tcmrnuz-Eyli.il J 985, s. 6.

egilim bunal!mm etkisiyle degi§ik a§amalar gec;irmi§tir_ ~oyle ki, 19ri3'
deki ilk petrol §Okundan soma bunahmm geni§leyici keynesgil politikalarla a§1labilecegini varsayan geli§mi§ iilkeler talebi desteklemi§ler
ve buna ko§ut olarak da sosyal politikada bir k1S1tlamaya ba§vurmam1§lard1r. i kinci a§amada mali ag1klann biiyiimesi iizerine sosyal h a,camalan denetleyerek «rasyonalize>> etmeye c;aba gostermi§lerdir. Uc;:iincli a§amada ise 1979'daki ikinci petrol §olrnnun ardmdan bunahmm
depre§mesi iizerine sosyal harcamalarda k1s1tlamalara ba§vuran bir politika izlemeye ba§lam1§lardir.
- Altm1§ll y1llarla birlikte sagl!k ve ya§l!lik-malO.lluk h arcamala-

- Saghk harcamalanmn GSYiH ic;indeki pay1 oransal olarak artIDI§tlr. Yani GSYIH'ya gore daha h1zll bir artI§ soz konusudur (Qizelge 3) . Saghk harcarnalarmdaki art1§m iki temel nedenden kaynakland1g1 ileri silriilebilir (") :
<;:izelge 3. Saghk Ha rcamala rm m GSYiH i i;indeki Pay1 l % l
Ulkeler

Toplam Harca m a lar
1960

Belc;:ika
Danimarka
ABD
Fransa
i tal ya
J aponya
Hollanda
F. Alman ya
ingillere
isvec;:

5.3
4.3
3.8
3.9
4.8
4.0

1970
4.0
6.1
7.G
6.1
4.5
4.6
6.0
5.7
4.6
7.3

1975
5.2
6.5
8.6
7.1
7.4
5.7
7.7
8 .1
5.6
8.0

1980
5.9
7.8
9 .5
8.0
6.5
6.7
8.3
8.0
5.7
9 .!l

Ka m u Harcamalan
1983
6.5
6.6
10.6
9.3
7.4
6.7
8.8
!l.2
6.2

1[)60
2.7
3.6
1 .3
2.5
2.9
1 .4
1.4
3.1
3.4
3.4

1980
5.4
6.2

1.0
6.1
5.8
4.7
6.5
6.2
5.2
8.8

1983
6.0
5.6
4.5
6.6
6.2
5.0
6.9
6.6
5.5

Kaynak : Supplement aux Cahiers Franc;:ais no: 222 : la Sa nte. Problemes Econorniques, no: 2011, 11 ~ubat 1987, s. 26.

Demografik, trbbi ve sosyal nedenlerden dolay1 tedaviye yonelik talebin artmasmm yams1ra, koruyucu hekimligin de belirli olc;iide

onem kazanmas1 (Qizelge 5).
(1 J Economie Mondiale, op. cit., s. 69-75.
RAMSES, op. cit., s. 170-172.
Observatcur I'OCDE, no: 126, Ocak 1984.
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<;:izelge 4. Toplam Sag hk Harcamalarmda Kamunun Pay1 1% olarak cari fiyatlarlal
1960

Ulkelcr

64 Cal
87 !bl

Avusturya
Bel<;ika
Ka n ada
Danimarka
ABD
Fransa
!talya
Ca l

41

78 Cal
25
50
76

67 !bl
76
36
65
85
72

Japonya
Norve9
Hollanda
F. Almanya
ingiltero
lsve9

70
92
78
80
42
76
89

1980

1960

Ollceler

1980

76
84
78
78
91
92

1965 ; Cbl 1070.

Kaynak:

Economic Mondia le 1980-1990 : la Fracture?, HapporL du CEPU, Economica Paris, 1984, s . 74. Cahicis Fran9ais., op. ciL., s. 8.

- Maliyeti yilksek tip teknolojisinin kullamlmas1 ve t1bbi yap1lann,
ozellikle de hastanclerin yap1sal donii§ilmii teclavi giderlerini artiirmaktadir (<;izelge 7).
<;:izelgc 5. Han ehalk1 Ti.ikelimindc S aghk
!% o larak cari fiyaUarlal

Har cam al ~mnm

Ulkeler

1962

1970

1976

U lke ler

Bel9ika
ABD
Fransa
l talya

5.0
7.6
7.3
4.5

6.8
9.5
9.8
6.9

9.4
11.0
11.5
8.4

Holland a
F. A lmanya
ingiltor c

Kaynak:

·Le Cout de !'Hospitalisation.
ments du CERC,

DO:

Pay1

1962

1970

1976

5.2

8.3
9.7
6.5

11.2
14.3
8.6

Comparaisons Internationales•» Docu-

48, s . 110.

Bir ba§ka anlatimla ntifusun ya§lanmas1, korunma altma alman
birey say1smm artmas1, ibireysel korunmanm niteliginde belirli bir art1gm saglanmas1, talebin artmas1, arzm itici gilcil, saghk hizmetlerinin
goreli fiyatlanndaki yilkselmeler (<;izelge 6) h arcam ala rm artmasma
<;:izelge G. Saghk HizmeLi Giireli Fiyat Endeksi
Olkcler
Avusturya
Kanad a
Danimarka
ABD
Frans a
1ta lya

1960-1980
143 Cal
85
96 (bl
117
95
77 Cb l

Olkcler
Japonya
Norve9
Hollanda
F. Almanya
Jngi ltcre
1sve9

!al 1965-1975 ; lbJ 1970-1980 ; tel 1965-1975 ; Cdl 1965-1980.
Kaynalc : Cal1iers Fran i;:ais, op. cit., s. 8.

1960-1980
129 !bl
118 CcJ
144 Cdl
122
86
79
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yol ac;m1§tlr. Ancak saghk harcamalanmn iltkelere gore degi§iklikler
gosterdigi gozlenmektedir. Gerek aile biltc;elerindeki yeri itibariyle, gerekse kamunun toplam finansman ic;indeki payi ac;1smdan bu farkhhklar belirgindir (<;izelge 4 ve 5). Bu farkhhklar sagl1k hizmetlerinin
nas1l orgiltlendigine bilyiik olc;iide bagl!dir. Bu baglamda ba§hca iic; dii·
zeycle farkhhklar ortaya 91kmaktadir :
-

Hizmeti l.ireten birimlerin ozel ve/ veya kamusal olmas1,

-

Finansman bic;imleri,

-

Sag;hk sigortasmm niLeligi, yani zorunlu veya istege bagh olmasi.

Bu tic; dilzeycle veya saghk sorununun tic; ogesinin ayn ayn ele
almmas1 birbirlerinden tamamen kopuk otduklan anlamma gelmemektedir. Tam tersi bir btitiinii olu§turmaktadirlar. Daha once genel planda sosyal gilvenlik sistemlerine ili§kin yapmu~ oldugumuz saptama,
yani sosyal giivenlik sisteminin belirlenmesi ve yonlendirilmesinde etkin olan meslelci dayanz§ma ve ulusal dayanz§ma kavramlan saghk
hizmetlerinin sunumunu ve finansmamm etkilemektedir. Bu baglamda degi§ik saghk hizmeti veya tedavi hizmeti sistemlerini ba§hca iki
grupta toplayabiliriz. Birinci gruptaki tilkelerde Ulusal Saglzk Orgiitiine dayall bir sistem olu§turulurken, ikinci grup illkelerde sigorta rejimi uygulanmaktadrr. ABD'deki sistemi bu iki sistemin d1§mda tutmak
gerekmektedir.
- Maliyeti yiiksek tip teknolojisinin kullarnlmas1 ve tibbi yap1lar111, ozellikle de hastanelerin yap1sal donii§timii tedavi giderlerini artrrmakLadrr (<;izelge 7).
<;:izelge 7.

Saghk Harcamalannm Yap1s1
Ayakla
Hastane Tedavi

ABD (19791
Fransa (19811
F. Alman ya (19801
!ngilLere (19801
1sve9 !1979)
Bel9ika (1976)
1talya (19761
Hollanda Cl976l

Kaynak:

54.7
50.2
35.7
70.2
73.3
33.0
58.0
61.0

40.6
29.1
46.6
12.3
20.5
41.0
23.0
30.0

( -;;, )

iiac
4.7
20.6
17.7
10.5
6.2
26.0
18.0
9.0

Diger

7

1

Toplam
100
100
100
100
100
100
100

100

Office S tatistique des Communautes Europeennes Supplement au x Cahie rs Fr an9ais no: 222; la Sante, s. 4.
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C:izelge 8. Zorunlu Odcmelerin GSYiH'ya Oram ( % 1 1191311
Olkeler

Vcrgi Gclirleri

Avuslurya
F. Alman ya
Fransa
lngiltere
Japonya
ABD
!svei;:
Kanada
Danimarka

Sosyal Kcscnekler

29.1
24.1
24.6
31.3
113.8
23.0
36.1
30.7
44.3

13.4
13.3
113.3
5.9
8.1
13.3
15.2
4.0
1.0

Topi am
42.6
37.4
42.9
37.2
26.9
31.3
51.3
34.7
45.3

<;;izelge 9. Sosyal Kcscneklcrin i~vercn -Ocrclli Arasmdaki Dag1hm1
1% 1 (19811

tsvei;:
1spanya
Fransa
Kanada
Japonya

i~vcrc n

96.4
78.7
74.5
65.2
64.4

Ocretli
3.6
21.3
25.5

34.8
25.6

Olkcler
ABD
Avusturya
lngiltere
F. Almanya
Danimarka

i11veren

Ocre lli

61.3
57.8
56.4
55.4
48.5

:J8.7
42.2
41.6
44.6
51.5

Kaynak: OECD, Stalistiques des RcccLtes Publiques
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mesini engellememektedir. Boylece bu birimler belirli bir h areket serbestlig;ine sahip olmamn yams1ra, sistemin i§lemesinde de sorumluk
tistlenmektedirler.

Kaynak: OECD, Slalis liqucs des neccttcs Publiques

Ulkeler
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Ulusal Saglzk Orgiltil (USO)

ikinci Dtinya Sava§1 ertesinde i ngiltere'de, 1955'de isvec;:'le, 19~3'
de Danimarka'da ve 1978'de italya'da bu sistemin ytirtirli.ige konuldu~u
gozlenmektedir. Ornegin ingiltere'de saghk harcamalan i~~de 1!S0_'ntin pay1 1982'de %81 dolaymdad1r. Yani GSMH'~m %4.95 ~e e§1t bir
harcama soz konusudur. Geri kalan harcamalar ise Ulusal S1gorta t arafmdan gerc;:ekle§tirilmektedir. Ulusal Sigorta c;:e§itli si.gor_ta rej~mle
rini kapsamaktadir. Bunlarm arasmda hastallk odent1len, malulluk
tazminatlan, i§ kazalan ve meslek hastallklan odentileri y~r. ~lmakta
dir. Bu sistemin temel ozelliklerini a§ag1daki gibi ozetleyeb1lmz :
- Tiim ntifus korunma altmdadir ve Saghk Orgtitti tum h izmelleri bedelsiz sunmaktad1r.
- Merkezi bir oro·utlenme vard1r. Devlet Sosyal I§ler Bakanhg1
arac1llg1yla tilkedeki s~gllk faaliyetlerini planlamald,adir. Bu giic;:~ti
merkezile§me baz1 sevk ve yonetim yetkilerinin alt kademelere venl-

- Saghk Orgtitiine verilen btitc;:eyi her y1l Parlemanto oylamaktad1r. Finansman kaynaklan vergilerden saglanmaktadir. Bununla birlikte degi§ik iilkelerdeki sistemler arasmda baz1 onemli farkhhklar gortilmektedir. Bu aynhklar orgiitlenme bic;imlerinde, korumamn kapsam1 diizeyinde ve baz1 tedavi tiirlerinin neden oldugu harcamalann
kar§1lanmasmda ortaya c;:1kmaktadir. Ornegin Danimarka'da kamu gtictintin belirledigi Lavan gelir olc;:ti.tiine gore loplam n iifus iki gruba aynlmaktadir. Devlet hastaneleri yatarak tedavi stiresinde k1s1Llama olmaks1zm tiim bireyler ic;:in paras1zd1r. Ulkede ikamet edenler belirlenen
ilac;:lardan e§it derecede yararlanabilmektedirler. Ancak daha onemli
tedavi hizrnetlerinde gelir tavamnm tizerinde yer alan grup ( %15) hizmetin bedelini odemek durumundacllr. Daha soma hastalara gotilrti
bir geri odeme yap1lmakta, boylece list gelir, grubunda bulunanlar tedavi giderlerinin on emli bir boli.imiinu finanse etmek durumunda kalmaktadirlar. Diger tilkelerde ise tek tip uygulama gortilmektedir. Bu
tilkelerin c;:og;unda iilkede ikamet edenler tercih ettikleri hekirne kay1t
olmaktadu'lar. Bireyin yetkili makamlara ba§vurarak ve yonetsel baz1
formaliteleri yerine getirerek hekimini degi§tirmesi olanakhd1r. Bunun
bir istisnas1 isvec;'te goriilmektedir. Danimarka, italya, ingiltere ve
i svec;:'te doktor viziteleri ve h astane masraflannm ttimu geri odenirken, ilac;: giderlerinin finansmanma belirli oranlarda tiiketicilerin kat1hm1 soz konusu olmaktadir. :;>oyle ki, normal olarak hastalar vizite
ticreti odemedikleri ic;in Saghk Orgtitti veya italya'da oldugu gibi sagllk (hastahk) sand1klan doktorlarm vizite ticretlerini odemektedir.
ingiltere'de yalmzca hastanelerdeki hekimler ilcretlidir. Digerlerine hekime kay1th hasta, faaliyeLte bulunulan bolge ve meslekte k1deme gore y1lhk gotiirii bir gelir saglanmaktadir. isvec;'te tum hastane hekimleri ve bolgelerdeki hizrnet ·b irimlerinde c;:ah§anlar ticretlidir. Di§ hekimleri ve say1ca azmhkta olan baz1 ozel hekimler bag1ms1zdir. Danimarka'da da hastanelerde c;:all§an hekimler ticretlidir, digerlerine ise
kay1th hasta ba§ma sabit bir ti.cret odenrnekte veya karma bir sistem
uygulanmaktadir. italya'da devlet hastanelerinde c;:al1§an hekimler ticretlidir, digerleri ise gene kay1tll hasta say1sma orantih olarak gelir
elde etmekte veya muayene sonunda vizite bedelini almaktadirlar. ilac;
bedellerinin odenmesinde onmli farkl1hklar gorulmektedir. i ngiltere'de
ktic;tik bir gotiirti tutarm d1§mda Saghk Orgtitii yap1lan harcamalan
odemektedir . isvec;'te bu oran %50, Danimarka'da %75'dir. Bununla
birlikte isvec;'te yakla§1k otuz dolaymda kronik hastahgm (tiiberkti-
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loz, ast1m, epilepsi, vd ... ) tedavisinde kullamlan ila9lar bedelsizdir.
Danimarka'cla Sagltk brgiitiin iin 1.istlenclig;i %75'lik fin ansman yakla§lk 1000 dolaymcla ilac1 kapsamaktadir.
Sonu<; olarak bu lrntegoride yer alan tilkelerde vergi gelirlerinin,
finansmamn en onemli lrnynag1 olw~tuTdug u gozlenmektedir. 1979'da
ingiltere'de b u oran %87.3, i sve9'te %78.5'dir (Qizelge 10). Qall§ir ntifusun elde ett igi gelirlerden saglanan sosyal kesintiler kamunun pay1111 a§ag1ya 9ekebilmektedir. Ancak uygulamada vergi ile sosyal l{e•
sinti arasmdaki aynm olduk9a formel goziikmekt edir, 9iinkii her ikisi
de aym etkiye sahip olmanm ya111s1ra, aym bi9imde ufarkma vanlmaks1zm» tahsil edilmektedir ve genelde kaynakta i§veren tarafmclan
kesilmektedir. Bu a<;1dan sosyal kesen ekleri.11 i§veren ile iicretli arasmdaki clag1llm1 9izelge 9'da gosterilmektedir. Sagltk hizmetlerinin tiiketenlerin giderlere lrnt1hm1 ise clegi§ik bi9imlerde ger9ekle§tirilmektedir, (ila<;, protez, t1bbi ara9lar , hastane masraflanmn belirli bir oramn m odenmesi, vb ... ) 1° 1
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lerinin maliyetini tistlenmek durumundaclir. Ba§lang19ta devlet bu orgiittin tum h arcamalanm finanse etmekt eydi. Daha sonra sagllk hizmet i tiiketicilerinin de belirli oranda finansmana kat1hm1 saglanm1§t;r 1980-1981 kesitinde USO'niin finansmam incelendigi zaman kamunun %88.2'1ik bir paya sahip oldugu goriilmektedir. Sosyal kesenekler
%7.2'lik, sag;hk hizmetini tiiketenler de %4.4 paylarla finansmana kat1lirken, sosyal keseneklerin pay1 da %7.2 dolaymda ger9ekle§mi§tir (6).
B.

Sigorta R ejimi

Bu kategoride Fransa, F. Almanya, Bel<;ika, Hollanda ve Japonya
yer almaktadll'. Mesleki dayam§ma ilkesi t emelinde yiikselen bu tiir
saghk sigortas1 sisteminde 9ok say1da ozerk sand1klar tarafmclan yonetilen <;e§itli rejimlerin oldugu gozlenmektedir. Finan sman gelirlerden
yap1lan kesintilerle saglanmaktadir. Bu sistemde sagltk ve tedavi orgiitlenmesinin ba§ltca ozellikleril1i §byle belirtebiliriz (')

<;izelge 10. Sagl!k Harcamalanmn Finansman Kaynaklan (%! (1979!

-

Hasta serbest9e hekimi se9ebilmektedir,

Kayn aklar

ABD

-

Ve.rg iler
Sosyal Sigorla
Kamu Toplam1
Sag ilk Hizmeti
Tiiketicisinin
Dogrudan
Odemesi
Ozel Sigort.a
i§letmcler,
Digerleri
Ozel Toplam1

31.8
11 .7
42.7
26.1

Saghk elemanlarma vizite iicreti muayene sonunda odenmel{t edir,

-

Uzman hekimlere muayene olmak H ollanda ve Bel9ika dt§mda
bir klSltlamaya ta:bi degildir.

Fransa Hollanda . F. Almanya ingiltere i sve9
7.0
69 .0
76.0
10.6

15.0
5G.0
71.1

14.6
62.5
77.1
12.5

87.3
5.3
92 .6
5.8

25.G

3.0

27.3

5.3

1.4

4.G

1.1

1.6

5.1

0.4

57.3

24.0

28.9

22.9

7.6

78.5
1'3.1
91.6
8.4

- Sagltk sektoriinde kamu ve ozel kesim yanyan a bulunmaktadir.
Euna kar§m gtivence altmdaki niifus, finansman oram gibi konularda
till{eler arasmda onemli farkltltklar goriilmektedir.
8.1

Kaynak: Maxwell R.J ., Healt a nd Wealth: An Internationa l S tudy o f Health Care
Spending, MA Lexington Book, Lexington, 1981.

ingiltere'de Ulusal Sagl1k brgiitii, ticretli s tattide bulunmayan sagl1k elemanlarma yap1lan odem eler de dahil iizere tiim sagltk hizmet(5)

Su p plement aux Cahicrs Fran9ais, no: 222, Temmuz-Eyliil 1985.
Griffith A., ·Le Service National d e Sa nte BHannique : O rganisation, financemen t, Ressources-, Revue Fran<;aise des Finances Publiques, no: 2, 1983, s.

Fransa'da zorunlu sagltk sigortas1 (rejimi) yalda§tk olarak ntifusun o/o99'unu kapsamaktad1r. Sigortahlar ilkesel olarak tedavi masraflanm kar§1lamakta, daha sonra bu masraflar geri odenmektedir. Ne
var ki, bu konuda bir<;ok istisna vardtr.
F. Almanya 'da ntifusun yakla§1k %89'u saghk sigortasmdan, geri kalan lar ise ozel sigortadan yarar1anmaktad1r .Hastalar tedavi mas1aflanm dogrudan yapmamaktadtr. Saghk sigortas1 sand1klan - ki
ilasLaltk, dogum, oliim sand1klann111 say1s1 yakla§1k 1300 dolaymdadir- toplanan kesenekleri h ekim dernekleri veya birlikleri arac11lg1yla, uyelerine yaptiklan konsiiltasyon oranmda dag1tmaktadtr. F . Al-

31-57.

(6)

Polton D., «La Decentralisation du Systeme d e Sante. Analyse de !'Experience
Britannique•, Rev ue Fr an9aise des Affaires Sociales, no: 1, 1984. s. 132-161.

(7)

Hea lth and Personal Statistics fo1· England, HMSO, 1982.
Cahies, Franr;:ais no: 2 15, Mart-Nisan 1984. Supplement aux Cahiers Fran9ais
no: 222, Temmuz-Eyliil 1985.
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manya'da sosyal glivenlik sisteminde yer alan hizmet birimlerinin yonetscl ozerklige sahlp olmas1 finansal yonden de ozerk olrnalanyla dest:~i-:ienml~tir. Saghk Sigortas1 Sand1klanmn finansman ihtiyai;lanru
kar~1lamak i<;in kendi aralannda bir rekabete girdil<leri goriilmektedir. Bu fi.nansman sosyal kesenekleri saglanmakta, ancak bu kurumlarla hekim orgutleri arasmdaki tart1§ma ve pazarllklarla soz konusu
ihtiya<; belirlenmektedir. Sandiklar en az birbrn;uk ayhk bir rezerve
sahip olmakla ytiklimlii tutulmu§tur. ila<; giderlerinin finansmanma
ttim hastalann belirli fakat aym orancla kat1l1m1 so:.:: konusudur. Nihayet hastanede yatarak tedavinin paras1z olmas1 ilkesinin belirli 61<;tide bir kenara b1rak1ld1g1 goriilmektedir. ~oyle ki, ilk di:irt giin i<;in
hastanm belirli oranda finansmana kat1l11111 ongortilmektedir.
Bel<;:ika'da zorunlu sagllk sigortas1 Wm niifusu kapsamaktadir.
Hastaneler paras1zd1r ve sembolik olarak bile hastanm finansmana kat11lm1 soz konusu olmamaktad1r. Ne var ki, genel rejimden yararlanan
Ucretliler ile birlc§iirilmi§ ozgiil rejimlere sahip serbest meslek sahipleri arasmda l>ir _aynm varchr. Bu ikinci katcgoride yer alanlarm tabi olduklan rejim yiiksek rizikolu t1bbi miidahaleleri kapsamaktadir.
Rizikosu di.i§i.ik olan hastal!klarcla serbest meslek sahiplerinin ozel sigorta §irketlerine ba~vurduklan goriilmektedir. Ucretlilerin tabi olduklan rejimcle ise, sll'aclan t1bbi hizmetler i<;in sigortall masraf1 yapmakta, ancak bunun %75"i geri odenmektedir.
Hollanda'da rizil<osu yiiksek hastahk ve t1bbi rniidahaleler kar§1smda tum niifusun sigortaland1g1 gorlilmcktedir. Bununla birlikte iiim
rizikolar diklrnte almd1gmda ntifusun %70'inin sigortaland1g1 saptanmaktadir. Dti§Uk i.icretliler, i§sizlik sigortasmdan yararlanan i§sizler,
ma1Ulluk yard1m1 alanlar, dii§iik gclirli ya§l1lar ve madencilik, demiryolu ta§1mac11lg1 gibi sel<:.tOrlerde gall§anlann sigortall olmalan zorunlu iutulmu§tur. Bunlar toplam sigortall nilfusun %50'sini olu§turmaktadir. Geri kalan %20 ise gonullii sigortahlar, i;ogunlukla da ya§hlar
tarafmdan olu§turulmaktad1r.
J aponya'da tum nilfusun i;ok say1daki sigorta rejimiyle korunma
alima almcllg1 gozlenmeldedir. Ucretliler ve aileleri ozel rejime veya
genel rejime tabi olmaktadir. Genel rejim devlct veya biiylik i§letmelerde i§letme sancllklan tarafmdan yonetilmektedir. Niifusun geri kalan boliimli ise ulusal sigorta kapsamma girmektedir. Ulusal rejim licretlilerin tabi oldugu gene! rejime gore daha avantajhd1r. Ulusal rejimin kaynaklannm 2/ 3'i.inU ise kamu finanse etrnektedir. ·
Sonu<; olarak zorunlu saghk sigortasmm uyguland1g1 Ulkelerde gelir uzerinden saglanan kesenekler harcamalann onemli bir bolilmunli
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f~nanse etmektedir. Fransa'da biitgeden yap1lan kaynak akianm1 gore11 olarak onemsizdir fakat bu till{ede sosyal keseneklerin goreli pay1
%69 gibi yiiksek bir orana ula§maktad1r. Yapm1§ oldugumuz saptamalar harcamalarm kamusal veya ozel nitelikteki ortak (kolektif) finansmanla kar§1land1g1111 gostermektedir. Geli§ffii§ iilkeler i<;in ortak finansmamn %70'lik bir orana ula§t1g1m ileri surmek olanakhdll'. Bunun istisnas1 ABD'dir. ~imdi ABD'deki saghk hizmetleri ve finansman
sorununun onemli gordiigiimuz noktalanna deginecegiz.
.. ABD'de serbest saghk sigortas1 ilkesi gei;erlidir. Ongortilere gore
nufusun %70'i ozel saghk sigortasma sahiptir (<;izelge 11). Blue Cross/

<;;izelge 11. Saglik Sigor tas1 Tiiriine Gore ABD Niifusunun Dagilnm Co/o l (19831
Ozel Sigorta
-

I<lasik

- HMO
Kamusal Sigorta
- Medicare
- Medicaid
Sigortas1zlar

Kaynak:

68
63

5
22
12

10
10

American Hospital Supply, 1984 veya Problemes Economiques, no: 2011,
11 $ubat 1987.

Blue Shield belirli bir cografi bolgede, genellikle bir eyaletteki hastanede yatma, ameliyat ve diger tedavi masraflanm kar§1layan, kar ama·
c1 olmayan en biiytik ozel sigorta kurulu§u olarak nitelendirilmektedir. Bununla birlikte ABD'de ilrnmei edenlerin <;ogu bireyseJ olarak
saghk sigortas1 sozle§mesi yapmamakta, sigortalanma genellikle i§veren arac1hg1yla olmaktad1r. Yani belirli bir grubun sigortalanmas1 soz
konusu olup, i§veren odenen primlerin bir boltimUnu veya tamamm1
odemeyi tistlenmel{tedir. 1982'cle niifusun %56'smm prin1i tamarnen
( %25) veya k1smen ( %31) i§veren veya sendika tarafmdan odenmi§t i.r (8 ). Aynca niifusun bir bollimii, ornegin 1985 sonunda %7'sinden
l8J

An~~e Econom~quc ct Sociale, Le Mondo gazetesinin 1975, 1976 ve 1977 yillan ir;:m 1;;ikard1g1 ayn yaymlar.
Dilan Economique et Social, Le Monde gazetesinin 1984 ve 1985 y1llan ir;:in
91kard1g1 a yn yaymlar.
Bulletin d'Informations Sociales, 1975-1983, BIT.
Dumont .J.P., •La Secu rito Sociale dans le Monde en 1983., Revue Fra119aise
des Affa1rcs Socialcs, no: 2, Nisan-Haziran 1984. s. 39-52.
Problemes Economiques, no: 2011, $ubat 1987.
La Suede en Res ume, 2. Bas1m, Institut Suedois, Uddervalla, 1984.
Levinson C., Avrupa Toplulugunda Sosyal Gi.ivenlik, Cev., Y. Zeytinoglu, tzmir, 1981.
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fazlas1 bir Saghk Koruma brgiittine (Health Maintenance Organization) baghdir. Boyle bir orgut veya birim hastahga kar§1 sigorLay1 ger9ekle§tirmenin yamsira gerekli Ledaviyi de saglamaktadir. Nitekim bu
orgiite iiye olan birey veya genelde i§veren ayhk sabit bir prim odemekte, bunun kar§1hgmda da ek bir odeme yapmaks1zm saghk hizmetlerinden yararlanabilmektedir. 1986'da bu tiir orgiit say1sm111 yakla§1k
300 dolaymda oldugu Lahmin edilmektedir. Bu orgiitlere 17 milyon ki§i kay1t olmu§ ve kurulu§larm %20'sinin hisse seneLleri de borsada
kote edilmi§tir.

IV.

Medicaid ise yoksullar ic;:in ongi:iri..ilmii§ bir programcllr. Federal
yonelim, eyaletleri %50 ile 83 arasmdaki oranlarda siibvanse etmektedir. Bu oran eyaletlerdeki ki§i ba§ma dii§en gelire gbre degi§mektedir. Medicaid ya§hlarm uzun suren teclavilerini saglayan kurulu§lann
finansmamm da biiyiik olc;:iide gerc;:ekle§Lirmektedir. Hastanelerin finansmam goz oniine almd1g1 zaman 1979-1983 kesiLinde i:izel kesimin
finansmanda yakla§Ik %45'lik, kamunun ise %55'lik bir paya sahip oldugu saptanmakLad1r. brnegin 1983'de ozel kesimin pay1 %46.7'dir.
Bumm %35'ini ozel sigorta §irketleri, %7.5'ini hastalar, l'ini ise digerleri finanse etmi§tir. Kamunun ise %53.2'lik bir Jinansman payma
sahip oldugu gozlenmekLedir. Bunun %27.5'ini Medicare, %6.6's1m Medicaid, %19.2'sini ise diger kamusal programlar iisLlenmi§tir( 9 ).

(9)

Problemcs Economiqucs , no: 2011, Subat 1987, s . 27-28.
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masraflann bi.iyiik bir boliimiiniin niifusun kiic;:iik bir boliimu tarafmdan yap1ld1g1 da ileri siiriilmektedir. Nitekim giderlerin yakla§ik
%_~O'sine yakm bir bOliimii ni.ifusun %5'i tarafmdan yap1lrnaktadir.
Nufusun %10'u giderlerin %70'ini gerc;:ekle§tirmektedir. Bununla birlikLe saghk hizmetlerinin «gori..ini.irde» paras1z olmastyla, harcamalann
a~tm~s1 arasmda dogrudan s1k1 bir baglanLmm oldugu da soylenemez.
N1tek1m harcamalarm sosyalizasyonunun sosyal talebi etkin bir bigimd~ ~~r§1lad1g1 ileri siiriilse de, baz1 saghk harcamalarmm (di§ sagllg1,
gozluk, mercek) geri oclenme ora111 son derece dii§lik olmasma lrnr§m,
son y1llarda bu tiir harcamalann giderek artt1g1 goriilmektedir. Bunun
anlam1 bi.reylerin giderek biitc;:elerinin i:inemli bir boliimiinii saghk hizmetlerine aymnalanchr. Bu egilim ise ortak finansman kadar onemli
bir parametre olarak kar§1m1za 91kmaktacl1r. Aynca ilac;: tiiketiminin
~rtm_~s1 ~a~1zca talepten kaynaklanmakLadlI. Bir ba§ka. deyi§le, talep
1la9 uret1m1 ve swrnmunu denetleyen gok Uluslu (ilac;:) Tekelleri tarafmdan yonlendirilmekte ve olu§LurulmakLadlI. Nihayet ozel finansmanm diger geli§mi§ iilkelere gore onernli oldugu ABD'de saghk harcamalarmm en yiiksek diizeye ula§mas1 (1985'de GSYiH'mn % l0.6's1),
saghk hizmeLlerinde sosyalizasyonun savurganhga ve sigortahlarm sorumsuzluguna yol ac;:acag1 savm1 da c;:i.iriitmektedir.

Bunlarm d1§mda kamunun bin;ok saghk sigorLas1 program1m finanse ettigi gozlenmekLedir. Bunlarm ba§mda Medicare ve Medicaid
gelmektedir. Medicare 65 ya§ ve iizerindel~ilerin, sakatlann ve kronik
bobrek h astalanmn tedavi giderlerinin biiyiik bi:iliimiinii finanse etmek
dogrultusunda olu§turulan federal bir programdir. 1984'de Medicare'in gelirlerinin %47'si c;:ah§anlardan, gene %47'si i§verenlerden, geriye
k alan %6's1 ise serbest meslek sahiplerinclen saglanmaktaydl. Diger
yandan hekim iicreti, tahlil, t1'bbi arac;:larm lrnllanum ve ilac; Liiketiminden kaynaklanan giderlerin biiyiik boliimii kamu tarafmdan finanse edilmekLedir (yakla§Ik %77). Bununla birlikte bu hizmetlerden
yararlananlar ayhk bir prim odemektedir. brnegin bu primler 1984'de
gelirlerin %23'iinii olu§turmu§Lur.

Burada finansmanla ilgili bir soru akla gelmektedir. Acaba tedavinin ccgi:iriini.irde» paras1z olmas1 harcamalann artmasmda belirleyici
midir? Bir kez harcamalarm sosyalizasyonu niifusun sagllk iht iyacm1
gidermede gerekli gi:izi.ikmektedir. Hastahgm neden oldugu masraflarm
ve sonuc;:lann toplumca payla§1lmas1 soz konusu olmaktadir. Aynca
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1970'li y1llarda belirginle§en bunahm ekonomik biiyiimeyi olumsuz
etkilecligi olc;:iide, iilkelere gore clegi§mekle birlikte sosyal harcamalarm celi§imini genelde olumsuz yonde eLkilemi§tir. Geli§mi§ i.ilkelerde
finarn;man gii~liigii belirmi§tir. 9i:iyle ki konjonktiire c;:ok fazla duyar11 c.lmayan sosyal harcamalar artmaya devam eclerken, finansman ic;:in
ge;:ekli kaynalclarda bir artJ§ kaydedilmemi§tir. i§sizligin artmas1
transfer ihtiyac1m giderek artmrken, sosyal keseneklerin azalmas1 kaynakl~n olumsuz yi:inde etkilemi§tir. Bir ba§ka anlaL1mla sosyal giivenhk sisteminin tiimii ele almd1gmda, harcamalann gelirleri a§t1g1
gozlenmektedir. Bu egilimi i:inlemek ve sosyal hesaplarm mali dengesini saglamak dogrultusunda k1s1tlay1c1 onlemler ahnm1§tll". Bu baglamda siyasi yonetimlerin devletin sosyal giivenlik sisteminin finansrn rmmclaki pay1m sabit t utmak, hatLa azalLmak yoniinde onlemlere
ba~vurdugunu gi:irtiyoruz. Aynca i§vereni.J1 sosyal kesintilerdeki pay1n w artinlmasmm emek-yogun sanayileri cezaland1racag1 ve istihdam
fr·t.rmde olumsuz etkinin yamsll'a, kar art1§m1 engelleyecegi gerekc;:esiyle bit· kenara b1rak1ld1g1 gi:izlenmektedir. Boylelikle bir yandan sosyal harcamalar k1s1lmaya ~alJ§1hrken, diger yandan da sigortalllann
fivansmana giderek daha fazla paylarla kaL1lmalan saglanmaya c;:all1

I
I

I
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§1lm1§t1r. Ancak genel planda §U saptamay1 yapmakta da yarar var:
Seksenli y1llarm ba§lannda yalmzca k1S1Uay1c1 onlemler almmam1§,
son derece k1smi baz1 iyile§tirmeler bunahma kar§1 uygulanan politilrnlcmn arac;lan olarak kullamlmI§iir. Bu dogrultuda birc;:ok tilkede ya§11 iicretlilerin i§siz kalmalan veya i§lerini yitirme rizikos uyla k ar§Ila§malan durumunda erken emekli olabilmeleri kabul edilmi§tir. Baz1 onlemleri ise konjonkturiin yamsira, diger sosyal ve siyasi eLkenler
belirlemi§tir. Nitekim Fransa'da emeklilik ya§mm 60'a indirilmesi,
ikinci c;ocukLan iiibaren aile yard1mmm artmlmasmm giindeme getirilmesi daha once iktidarda olan sol koalisyon ortak programmda yer
almakiaydi. F. Almanya'da ise 1 Ocak 1984'den itibaren ya§hl1k sigortas1 ic;:in yap1lan kesinii siiresinin azalt1lmas1 (15 y1ldan 5 y1la indiriimesi) c;all§malanna c1og;um ve c;:ocuk bak1m1 ic;:in ara veren annelcre yonelik olarak dii§iiniilmelidir. Bu onlem, cinsler arasmdaki e§itsi:lligi azalLmak yon i.inde 1975'de alman karar paketinin bir uzantis1
olarak dii§lini.ilebilir. Ancak bu k1smi ve yetersiz diizenlemeler sosyal
gtivcnlik harcamalannm k1s1lmas1 ve bu hizmetlerden yararlananlann
finansmandaki paylannm artmlmas1 yoniindeki egilimi t ersine c;evirecek giic;te ve kapsamda degildir. Bu noktada ozellikle sagh k hizmetlermin finansmaru onem kazanmakt adir. Soz konusu finansman ba§hca
sonmlardan biri olarak ortaya konulmakLadir. Bu baglamda saghk hizmet!erine yonelik Lalep k1s1lmaya c;al1§1lmaktadir. Bu dogrultuda hast.alarm ilac;, doktor, h astane masraflanna kaL1hm paylan art1nlmaya
c;ahij1lmakLadll'. Gene sosyal giivenlik birimlerinin yaptig1 geri odemelerin oram du§iiriilmekLc, giinliik (hastahk) odenLilerinden yararlanma hakk1 gozden gec;irilmekie ve yararlanma siireleri k1s1lmaya c;al1§!lmakLadir . Boylece hasLalarm saghk h izmetlerine yon elik talepleri
k1~1lm aya c;al1§llmakia ve Hmaliyetn kavrammm bireylere a§ilanmaya
c;ah§1ld1g1 ileri sliri.ilmektedir. Diger yandan ise arz yoni.inden hareket
edilerek sagllk hizmetlerinin daha eLkin iiretimi ve yonetimi ara§tinlmakiad1r. Yeimi§li y1llardan bu yana .birc;ok i.ilkede ozellikle h astanede iiretilen hizmctlerin planlanmasma gidilmi§tir. Ancak seksenli
y1llarla birlikie hastane giderlerinin k1s1lmas1 yoniinde yeni onlemler
almm1§tlr. Bu baglamda hastane biitc;eleri tizerinde dah a slk1 denetime ba§vurulmu§, gtinli.ik hastane masrafmm h esaplanma yontemlerinde yeni uygulamalara gec;ilmi§tir. Gene ozellikle ABD'de tibbi tekniklerin kullamm1 daha s1k1 bir dencLime Labi tutulmu§ ve nihayet sagllk
elemanlannm iicreL ve diger gelirlerinin art1§1 daha sm1rl1 tutulmu§tur. Boylelikle bir yandan da maliyet-etkinlik hesaplamas1 yapmaks1zm
hastanelerin dah a karma§1k fakat pahah arac;-gerec; satm almas1 ve
ilac;lar kullanmas1 engellenmek istenilmektedir.
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Hastanm saghk harcamalannm finansmamna kat1hmmm saglanmas1 veya kat1hm paymm artmlmas1 yolunda alman kararlar iilkelere
gore degi§mektedir. Aynca bu dogrultuda olu§turulan mekanizmalar
da farkhhklar gosterinektedir. Ancak ozellikle ikinci petrol §Okunu izleyen donemde genelde k1S1tlay1c1 onlemlere ba§vuruldugu gozlP.nmektedir. 1974-1976 kesitinde Belc;ika, Danimarka, Liiksemburg, Norvec;, i svec; ve ingiltere ilk ad1mlan atm1§larchr. 1977 ve 1978'de Avusturya, Ispanya, Japonya, Fransa ve F. Almanya'nm bu gruba katild1gm1 goriiyoruz. 198() y1l1 bir doniim noktas1 olmu§ ve bu tilkeler daha
s1k1 onlemler almaya ba§lam1§lardll'. 1983 ve 1984 y1llan ise sosyal
giivenlik harcamalannm k1s1Jmaya c;ah§1ld1g1 ve finansman sorunun
c;oziime kavu§turulmas1 ic;in saghk hizmeti LiikeLicilerinin finansal katihmmm artmlmasmm ara§tlnld1g1 y1llar olarak dikkatimizi c;ekmektedir. Biraz daha ayrmt1ya girerek belli ba§h geli§mi§ kapitalist tilkelerde alman onlemleri ozetleyebiliriz ( 10)
F . Almanya

-- Emeklilerden de sagllk sigorLas1 ic;in kesintiler yap1lmas1 kararla§tmlm1§tlr. Temmuz 1983'de %1 olan oran Temmuz 1985'de %5'e
yiikseltilmi§ tir.
- Ah§1lagelmi§ ag1r hastahklann d1§mclakilerin tedavisinde kullamlan baz1 ilac;lar ic;in yap1lan harcamalar Ocak 1983'den itibaren geri odenmemektedir.
- Ek dogum izni siiresinde annelere yap1lan odentide k1s1tlamaya, gidilerek Ocak 1984 sonrasmda maksimum odenLi 750 DM'dan 510
DM'a indirilmi§tir.
- Ocak 1983'den itibaren h astalann ti.ikettikleri her birim
ic;in odedikleri paylar 0.50 DM'dan 2 DM'a ytikseltilmi§tir.

ila~

- Ocak 1983'den itibaren ilk 14 giinliik hastanede kalma siiresin in finansmanma h astanm gun ba§ma 5 DM odeyerek katihm1 soz
konusudur.
ClOJ

DumonL J -P., ·The EvoluLion of Social Secur ity during the Recession•, Intemational Labour Review, cilt: 126. no: 1, Ocak-$ubat 1987, s. 1-19.
Dumon t J-P., L'Impact de la Crise Economique sur Jes Systemes de Protection Sociale, ILO, Cenevr e, 1986.
La Protection Sociale dans le Monde, IRES-Cahiers Frani;a is, no: 222 TemmuzEyliil 1085.
L'Observateur de l'OCDE, no: 126, Ocak 1984.
Economic Mondialo, op. cit.,
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gelirin yitirilmesi soz konusudur. Ancak uzun silreli i:;ah§amama daha
avantajh bir odentiyi olanakh k1lmaktad1r.

- Hastallk odentisinden yararlananlann Ocak 1984'den itibaren
i.§sizlik sigortasma, odentilerin verilmeye ba§land1g1 tarihten ge9erli olmak uzere odeme yapmas1 gerekmektedir. Daha once bu kesintiler 13.
ayda ba§lamaktaydi.

ingiltere'de yakla§1k olarak 17 veya 18 y1l once Ulusal Saghk Orgtitilntin sagllk ihtiya9lan111 GSYIB'nm %5'i oranmdaki bir btiti:;eyle
kar1,?1lad1g1 k~bul edilmekLeydi. Ekonomik mali bunahm kamu otoritelerini bu orgiltiln harcamalan111 kismak yoni.inde onlemler almaya yonelLtigi gibi, yukanda belirtilen bi9imde yen i kaynak yaratma olanaklan ara§Lmlm1§tlr. Ancak 1977'den beri ((cash-limit»lerin k1s1lmas1 sagllk birimlerine onemli mali gu~liikler yaraLm1§tir. ~oyle ki, her Ulusal
Saghk Orgtitil birimi kendine verilen kaynaklar temelinde faaliyette
bulunmakla ytiktimlu tuLulmaktad1r. Bu smmn a§1lmas1 yaptmmlara
neden olmaktad1r. Smll' a§1hrsa, ertesi y1l verilecek odenekte k1s1tlamaya gidilmektedir. Tam tersi odenekten tasarruf yap1llrsa, bu tasarrufw1 ancak % l 'i ertesi y1lm biiti:;esine aktanlabilmektedir. Bu yontem
beklenenin tersine kaynak savurganl1gma yol aGIDI§tll'. Genelde maliyetlerin denetimi yonilnde yap1lan basin Ulusal Saghk Orgi.iLiintin baz1
ilkelerini i§lemek durumuna sokmu§tur. Gerek bolgeler arasmdaki e§itsizligi gidermek i9in g·erekli kaynak clag1tim1 yap1lamam1§, gerekse
sagllk hizmeLlerinin niLcliginde bir dti§me kaydedilmi§tir. Bu geli§meler ozel saghk hizmetlerinin ve ozel sigorta §irl<etlerinin geli§mesine neden olmu§tur. Ornegin 1982'de yakla§Ik 4.3 milyon ki§inin ozel
sigortaya kay1th oldugu tahmin edilmektedir. 6zel saghk sigortas1 piyasas1 ba§hca ili:; buytik §irkeLin denetimi altmdadir. Bu ti ~ §irket piyasanm %95'ine egemendir. 1982 sonunda British United Private As ..
sociation'm 1.4 milyon sigortahyla en bi.iytik paya sahip oldugunu gbri.iyoruz. Bunlardan 1 milyonu i:;ah§tlklan i§yerleri tarafmdan sigortalanm1§, geri kalan 400.000 ki§i ise bireysel olarak sigorta yaptirm1§tn-. Siyasi planda i§i:;i ParLisi sagllk hizmetlerinin ozelle§tirilmesine
kar§l 91kmaktadn-. Gene baz1 liberal ve muhafazakar politikac1lann da
htiki.imetin saghk alanmdaki tercihlerine tamamen kat1lmad1klan gortilmektedir. Genelde bu tiir bir ozelle§Lirmeye kar§1 koymanm gu9lti
olmas1, ozel kesimin Ulusal Saghk 6rgUtil aleyhine alabildigine geni§Iemesini engellemektedir.

- i§ kazas1 veya meslek hastahg1 sonunda i§goremezlik tazminatmm almabilmesi i<;in Ocak 1984'den beri sigortalmm son be§ y1lm en
az u9linde 9ah§ffil§ olmas1 gerekmektedir.
Frans a

- Beregovoy plam 9en;;evesinde sosyal sigortanm ag1gm1 kapatmak i<;in baz1 ila9 giderlerinin finansmanma tuketicilerin kat1hm paylan artmlm1§Lir .1257 ilacm fiyati uzerinden %70 yerine %40 oranmda geri odeme yap1lmas1 kara1'la§Lmlm1§t1r. Onbe§ dolaymdak~ h~s~a
hktan sigorLanm finansman pay1 % 30 du§i.iri.ilerek %70'e 9ek:Jm1§L1~.
Hastanede yatarak tedaviye gilnlilk 20 frank odeme zorunlulugu get1rilmi§tir. Ocak 1984 sonrasmda ya§lihk kesenekleri %1 arltmlm1§tir.
Bu blr puanhk arlt§ y1l boyunca 10 milyar frankllk ek gelir saglam1§tir.
Alman onlemlerle ve i§sizlige kar§m ucretlilerden alman sosyal keseneklerin toplam hacim olarak %0.8 arlmas1 olumlu sonu9lar vermi§tir. Bu baglamda genel rejime tabi sosyal sigorta btit9esinin 1983, 1984,
1985 y1llannda saghk alanmda s1ras1yla 13.1, 11.2, 2.7 milyar frank fazla verdigi gori.ilmektedir.
ingiltere

- Nisan 1983'den itibaren saghk odenlisi Ulusal Sigorta yerine
i§verenler tarafmdan odenmekledir. Dii§ilk ucretler i<;in du§lik bdentiler soz konusudur. Ucrellinin bakmakla yukilmlti oldugu ki§iler olsa
da, bunlar igin ek odenti yap1lmarnaktadir. Saghlc oclentileri vergiye
ve sosyal lrnsintilere tabi tululmaktad1r.
- 1984-1985 y1hnda hastane
k1s1tlanm1§ tir.
-
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elemanlannm ucret artl§lan % 3 ·
Arnerilca Birle§ilc D evletleri

ila9 giderlerine kat1hm %40 artll'Ilm1§t1r.

- Nisan 1983 sonrasmda Ulusal Sigorlaya aklanlan kesintiler
ucretliler igin %8.75'den %9'a, i§verenler ic;in %10.2'dcn %10.45'e ytikseltilmi§Lir.
..
.
- i § kazas1 ve meslelc hastahg1 nedeniyle alman.. odent1 sag~1k
odentisiyle ikame edilmi§tir. K1sa sureli i:;all§amazhk soz konusu ise
v

. I

- - Medicare ve Meclicaid'in fonlanncla 1981'den itibaren indirime
gidilmi§tir.
-

Hastanelerde yaLarak tedavinin fiyati yiUrneltilmi§tir.
1984 sonrasmda ya§hlardan sagllk sigortas1 ii:;in yap1lan kesinLi tutarlan ytikseltilmi§tir.
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Serbesi meslek sahiplerinden saghk sigortasma yonelik kesintiler % 33 artmlmu~t1r.

Japonya

- 70 ya§m iizerindekilere saghk hizmetlerinin paras1z sunumu
9ubat 1983'den itibaren yilriirli.ikten kaldmlm1§tlr. Ayakta tedavi gorenler ayhk 400 yen, hastanede yaianlar ise giinliik 300 yen odemek
durum unda bJrak1lm1§lardir.
- Agustos 1984'clen soma sigortah iicretlilerin saghk harcamalarmm finansmanma belirli olgilcle kailhm1 kabul eclilmi§tir. Bu baglamda genel sigortaya tabi iicreililerden hak sahiplerin ilk tibbi konsi.iltasyon igin odeyecekleri tutar 1983'den itibaren 600 yenden 800 yene yilkseltilmi§iir. Gene hastanede yatarak tedavi soz konusu oldugunda, birinci aym her giinil igin odenecek iular 200 yenden 500 yene
yilkseltilmi§tir.
VI.

Sonu<; Yerine

Sanayile§mi§ iilkelerde bunallmm etkisiyle sosyal gilvenlik sistemine esneklik kazandmlmaya c;ah§1lmaktad1r. Ekonomik biiyiime silrecinde ve de belirli bir milcadele sonunda elde edilmi§ olan sosyal kazammlann bir bolilmiinden vazgegilmesi giindeme geiirilmektedir. Sosyal giivenligin finansmanmda ortaya 911can tlkamkllklar sunulan hizmetlerin miktarmda azalmaya ve niieliklerinde de dii§meye yol ac;makiadll". Bu baglamda sanayile§mi§ iilkelercleki siyasi yonetimler fr
nansman sorununa goziim arama r;abasma girmi§lerdir. Genelde ayrn
tiir c;oziimler onerilmi§ ve belirli olgilcle yurilrliige konulmu§tur. :;;oyle
ki, bir yandan gelirler artmlmaya r;ah§11Jrken, diger yandan da sosyal
harcamalarda k1smi1ya gidilmesi soz konusudur. Bu onlemlerin yogunlugu ve kapsam1 illlcelere gore degi§mektedir. Aynca bu onlemleri uygulayabi!mek ir;in gerekli araglara sahip olmal{ gerekmektedir. Bu
dogrultuda birc;ok eikeni goz oniine almak gerekli gozukmektedir. Bu
eikenlerin ba§mda sosyal gilvenlik sisteminde devletin i§levi ve hareket alam, ekonomik ortam ve toplumdaki sosyal ve siyasal gilr;lerin
eikinligi gelmekiedir. Tercihler ve yonelimler tum ulkelerde ozde§ olamaz ve de olmamaktadir. Ne var ki, uygulamalarda amacm mali dengeyi saglamak oldugu goriilmektedir.
Ancak sosyal gilvenlik sisieminin ya§ad1g1 bunalumyla yalmzca
mali boyuia sahip olmad1g1111 vurgulamak gerekiyor. Finansman ihtiyacmm ardmda sosyal denge sorunu bulunmakiadir. Yani ekonomik
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ve mali sorunlar sosyal gilvenlik sisiemine ili§kin sorunlann ar;1klanmasmda ve de gozilmiln bulunmasmcla Lek ba§larma yeterli degildirler. Nitekim sosyal harcamalann k1Sllmas1, bilir;e ag1klan ve «kemer
s1km~» poliiikalan arasmda mekanik bir ili§ki oldugunu soyleyemeyiz. Ili§ki mekanik degildir, girift bir ili§kiler ag1 orillmil§tilr. Bu ili§kileri belirleyen temel etmenler de sosyal ve siyasi niteliktedir. Ancak
olay sosyal ve siyasi boyutlarmdan anndmlarak yalmzca mali ve teknik yonleriyle sunulmaya c;all§Jlmaktadir. Boyle bir yakla§1rn ((raniabilite» sorununu on plana 91karmaya, rantabiliteyi ((bayrak>i edinmeye gall§tlkga ideolojisini de ortaya sermektedir. Bu yakla§1m, bu ideoloji «yeni-liberal» ak1m111 onerdigi ve uygulamaya c;ah§t1g1 politikalarda ai;1k sec;ik gorillmektedir. Ozde sosyal gilvenlik sistemine kar§1 ge·
li§tirilmeye 9ah§1lan muhalefet, bizzat sosyal giivenlik sisteminden de
eskidir, Malthus'e dek uzanmaktad1r. Yakla§1k iki yilzy1l once Malthus,
yoksullara yap1lan yard1ma kar§1 getirdigi ele§tiriyle «liberal» goril§iin
bu konudaki tohumlanrn aim1§ bulunmakiadir. Ancak ger;rni§ y1llarda iktidarda olan muhafazakar yonetimlerin sosyal harcamalardaki
ari1§a kal"§l r;1kmamalanna kar§m, yetmi§li ve seksenli y1llarda «radikal» ( ! ) bir tavir takrnarak tam tersi bir davram§a girmelerinin temel nedeni yap1sal niielikteki bunahmm yogunlugu ve si.iresi konusuncla yamlg1ya clii§mil§ olmalandll". Bu yamlg1 ekonomik ve sosyal
planlarda kendini ortaya c;1karmaktadir. Bu neclenle de sosyal giivenlik sistemi bunallmm faturasm1 odemekte, sermayenin mali rantabiliiesi ugruna sosyal giivenlik sisierninclen kirpmt1lar yap1lmaya r;all§1lmaktacl1r. Oysa ki, sosyal gilvenlik bir sosyal ihLiya9 ve sosyal kazammd1r. Bu n edenle bu sosyal ihiiyacm en mi.ikemmel bigimde kar§l·
lanmas1 ve kazamlm1§ bu sosyal hakkm korunmas1 gerekmekteclir. Bu
ko§ullar i:izde demokratik sistemin yerle§ip, demokratik mekanizmalarm i§lemesi ar;1smdan ozellikle onemlidir. Nit.ekim geli§mi§ bat1 iilkelerinde sosyal gi.ivenlik sisteminden kirpmtilar yap1lmasma ve dii§ilk ve
orta gelir gruplanmn saghk harcamalannm finansmamna claha yilksek oranlarmda kat1hmma kar§m, sosyal giivenlik sisieminin ozilnde
temel bir degi§iklik yap1lamamakta, sosyal gilvence kavrammm bir kenara bll'ak1lmas1 dil§ilni.ilememekiedir. Bunun nedeni bu sistemin uzun
ugra_§lar~an sonra elde edilmi§ haklara dayanmas1dlr. Sistemin sosyal
ve s1yas1 dayanaklara ve yonlere sahip olmas1 ve de mall bilanr;onun
arkasmda sosyal ve siyasi dengenin bulunmas1 «kolayc1n r..:ozi.imlerin
uygulamaya konulamayacagm1 g·osterrnektedir.

...
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dii§iiniilmesi, hizmetin siirekliligi ve olr;ekleri ag1sm dan kaynaklann en
etkin kullammm1 saglayacak bir bigimde planlamay1 gerektirmekte- ·
dir.
3.

TURKiYE MALiYE EGiTiMi SEMPOZYUMU
23-26 Nisan 1937 - Gcbze

TURKiYE' DE SAGLIJ( HiZMETLERi VE FiNANSMANI
SORUNU
Doc;;. Dr. Faz!l TEKiN
Anadolu Oniversitcsi

GiRi§
K onuya iki kavramm tammm1 vererek ba§lamak istiyorum. Bu
k avr amlardan ilki «saghk» ikincisi ise «saghk hizmeUeri» kavram1cllr.
Diinya Sagh k Orgiltil (WHO) saghg1, bedensel, ruhsal ve sosyal yonden tam bir iyilik hali olarak tammlamaktad1r. 5.1.1961 gi1n ve 224
say1h Saghk H izmeUerinin Sosyalle§tirilmesi Konus unda Kanun ise
saghk hizmeUeri kavram1 ile ilgili olarak §U t amm1 vermektedir: «Sagllk hizmetleri, insan s.ag!Jgma zarar veren ge§itli faktorlerin yok edilmesi ve toplumun bu faktorlerin t esirinden 1<0runmas1, h astalann tedavi
edilmesi, beden1 ve ruhi kabiliyet ve melekeleri azalmI§ olanlann i§e
ah§tmlmas1 ir;in yap1lan t 1bb1 faaliyetlerdir.»
Saghk hizm etlerinin iiretilmesindeki amar;, toplumun biitilniiniin
sagl!kll olmasma 9ah§makL1r. Diinya Saghk Orgiitiiniin (WHO) «Saghk hizmetleri devletin ikLisadi i§levinin en az diizeyde oldugu iilkelerde bile kamu i§levidir» ta111mm1 getirmesi karar alma organlanmn
saghk hizmeLlerinin kamusal yoniini.1 bir tartl§ma konusu olmaktan
91kard1g1m gostcrmektedir.
Sagllk ekonomisinin kazand1g1 oneme paralel olarak sagllk alanmda eski gelenekle§mi§ tedavi hizmetleri yakla§1mmm ikinci plana kayd1g1 gozlenmekteclir. Teclavi hizmetlerine biiyilk fonlarm aynlm1§ olmas1 salgm ve bula§1c1 hastahklan ve de gocuk oliimlerini onlemeye yetm emi§tir. Bu nedenle, eski, geleneksel yakla§Im yerine, koruyucu sagllk ve ilk basamak hekimligi olarak adlandmlan yeni bir uygulama
alam ortaya 91km1§Lir. Aslmda saghk hizmeLlerinin saclece bireysel bir
hizmet olarak kalmamas1 iireLimin piyasa hizmetleri ir;inde ele almmasm1 olanaks1z k1lmaktad1r. Bir toplu ttiketim iiriinii olmas1 nedeniyle
saghk hizmetlerin in koruyucu ve t edavi edici hizm eLler olarak birlikLe

Saghk hizm etlerincle temel amag olan, toplumun biiti.iniini.in sagllkh olabilmesini gergekle§tirebil mek ir;in uygun finansal mekanizmalarm geli§tirilmesine gerek vard1r. Hizm etin biiy tik olr;iide kamusal bir
hizmet olmas1, sonuglarmdan herkesin yararlanmas1, odeme yap1smda
kamusal finansman ilkesini egemen k1lmaktad1r. Kamu karar alma
otoritesi, hizmetin fiyatlanclmlmas1 konusunda di§ faydanm bigimine
gore degi§en bir egilim ir;indeclir. D1§sal Iaydamn fazla oldugu durumlarda, s1flf fiyatland!fma ger;erli olmakta, d1§sal fayda azald1g1 oran·
da kullanana odetme ilkesi uyg ulanmaktad1r. Saghk hizm etlerinin tiimuni.in sosyalize edildigi i.ilkelerde bile bu ilkenin uyguland1g1 ve saghk hizmetlerini talep edene Ucretsiz sunum olar ak bir iist Sll111' konuldugu gozlenmektedir.
Konuya Tiirkiye uygulamas1 a~1smdan bak1ld1gmda durum nedir?
Tebligin konusunu olu§turan Tlirkiye'de saghk hizmetleri iiretimi ve
finansmamm, fir; ana ba§hk r;err;evesinde ele almak; once i.ilkemizdeki
tarihsel geli§ime degindik ten sonra, saghk hizmetlerinin orgiitsel yap1s1 ve bu orglitsel yap1y1 destekleyen kaynaklarm gi.iniimi.izdeki durumu ve sorunlar i.izerinde bilgiler vermek suretiyle sunmak isLiyorum.
L
A.

TURKiYE'DE SAGLIK HIZMETLERiN.tN
TARI.Hi G ELi:;iiM.t

Cumhuriyet Oncesi Donem

Tlirkler tarih boyunca Anadolu'da r;e§itli saghk ve tip egitim tesisleri kurmu§lard1r. Selr;uklularm ve daha sonra Osmanhlann bu geli§melere bi.iyiik katk1s1 olmu§, diger bilim dallan yanmda tip te§vik
edilmi§, ibilim a damlarma sayg1 gosterilmi§ ve deger verilmi§tir. Bu donemlerde §if aiye, bimarhane, daril§§if a, mar istan ad1 altmda k:urulan
ve vak1flarla desteklenen hastaneler kurulmu§tur. Genellikle bir killliye ir;inde (cami, meclrese, hamam, a§evi ile birlikte) yap1la~ bu hast an elercle, her <;e§it h asta i.icretsiz olarak bak1m ve tedavi gortir, aym zamanda, us ta-r;u ak yon temiyle hekim ve cliger saghk personeli yeti§tirilirdi (J) .
(ll

SSYB, Tedavi Kurumlan Gene! Mi.idi.irli.igi.i, Yatakh Tedavi Kurumlan 1985
Y1h Bliltcni , Ankara 1986. Aynca bu konuda aynnt1lt bilgi ic;;in bkz.: Arslan
Terzioglu, •Ortac;;ag !slam-Ti.irk IIasta ne leri vc Avrupa'ya Tesirleri • Belleten
34, 133, 1970. - SSYB, Sagllk Hizmetlerinde 50 Y1l , Yay m No. 422, Ank. 1973'.
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Anadolu'da ill\: onemli hastane Mardin'de Artukogullanndan Emintiddin tar afmdan 1108-1122 tarihleri arasmda yaptmlm1§tlr. ikinci
onemli hasLane, Sel9uk Hi.iki.imdan G1yaseLtin Keyhtisrev zamanmda
k1zkarde§i Gevher Nesibe SulLan'm vasiyeLi tizerine, oli.imtinden soma
1205'de Kayseri'de « Darli§~i fa ve Tip Mektebi» olarak kurulmu§tur.
Yanyana il1§a edilmi§ biri hastane, digeri de Anadolu'da kurulan ilk
Sel9uk T1bbiyesi olan bu eserin Tip tarihimizde onemli bir yeri vard!l'.
Kayseri'ye paralel olarak 1217'de Sivas'da I. Keykavus Hastanesi ve Tip
Mektebi ile 1308'cle Amasya'cla Anber bin Abdullah Hastanesi ve Tip
Mektebi kurulmu§Lur.
Bu ku rumlarcla bir tarafta hasta bak1m ve t eclavisi yap11Irken bir
tarafta da XIII. ytizyilm ytiksek di.izeyde Leorik ve praLik tip egitimi
yap1lmaktayd1.
Osmanh i mparatorlugu di:ineminde gen el olarak Sel9uk hastaneleri olmayan l<enLlerde sagl!k tesisleri kurulmasi yoltma gidilmi§tir. Bunlar arasmda 1355'de kurulan Bursa Daril§§ifas1 ve 1421'de kurulan
Edirne Ctizzamhanesi belirtilebilir. Osmanhlarda XV. ytizyilda «hekimba§i» kurumu kurulmu§tur. Hekimba§Ilar bugtinkti sagllk bakam yetkilcrine sahip ki§iler olup, saray halk1 dahil btitun sagllk tinitelerini,
resmi ve ozel btiLi.in saghk kurulu§lanm dtizenler ve denetlerlerdi. Bu
donemlerde hiristiyan h astanelerinde bak1m personeli dinsel orgtitlerin rnensuplan idi. islftm h asLanelerinin en onemli ozelliklerinden biri
laik olmalandll'.
XIX. Ytizyilcla Ti.irk saghk sisteminde onemli a§arnalar yer almt§·
tu. Ele alman yenilik harekeLleri ve geli§meler ic;inde yeni hastanelerin
ac;1ld1gm1 ve 1827'de modern t ip egitimi11in de ba§lamas1yla batil! an lamda hekim yeti§Lirilmesinin ele almd1g1m gormekteyiz. 1838'de uluslararasi karantina idaresi kurulrnu§ ve 1849'da Tip Okulu, tilkenin sagh k i§lerini ytirtitmekle gorevlendirilmi§tir. 1868'de kolera salgm1 nedeniyle Hicaz Sagl!k idaresi, 1887'de Kuduz Mtiessesesi ve 1892'de Bakteriolojihane lrnrulmu§tur. ill\: Sagllk l§leri Meclisi, 1869 yilmda asker! hekimlerin atanmasi ve diger saghk i§lerinin ytirtiLtilmesi ile gi:irevlendirilmi§tir. 1861'de «Tababeli-i Belediye Nizamnamesin ile umemleket hekimleri» kurulrnu§tur. l 98G yilmda Tip Okulu 'btin yesinde bir
mtilki saghk i§leri meclisi kurulmu§ ve bu kurulu § 1906 yilmda «Genel
Saghk ve Tip i~leri Meclisi» adm1 alm1~t1r. 1912 y1lmda Dah iliye NezareLine bagh bir «S1hhiye Mtidi.iriyeti Umumiyesin kurulmw~tur.
B.
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Meclisi HtiktimeLi saghk orgtiti.inti i c;i§leri Bakanhg1 'b linyesinden ay1rarak 3 Mayis 1920'de Saghk ve Sosyal Yardim Bakanhg1m kurmu§t ur. Bundan soma en onemli geli§me 1928 y1hnda «Refik Saydam Merkez Hifz1sihha Enstittisti»ntin kurulmas1 olmu§tur 1930 y1lmda 91kanlan 1593 say1h uUmumi Hlfzis1hha Kanunu» ile Bakanhgm gorevleri
belirlenmi§ ve bu gorevler ar asmda, hastalann tedavisi ve i:izellikle mah alli idarelere rehber olmak tizere ornek saghk kurulu§lan a~mas1 yer
almi§Lir.
XX. Yiizyil ba§mda koruyucu ve Ledavi hekimligi birbirinden ayn
dallar olarak geli§mi§ ve orgutsel geli§im de b una paralel olm u§tur.
Cumhuriyet doneminde sagllk orgi.itti dtizenlenirken, koruyucu h izmetleril1 ytirtittilmesi Saghk ve Sosyal Yard1m Bakanhgmm ana gorevi olarak t ammlanilll§tlr. Teclavi h ekimligi ise ozel idare ve belediye lere birak1lm1§, faka t yoksul hastalann htiktimet hekimleri ve diger
kurulu§lar t arafmdan ticretsiz tedavisi ong·tir i.ilmi.i§ttir.

Saglik hizmetlerinde h i.iktimet tabibligi ve saghk rntidtirltig i.i, koruyucu hizmetlerin ana uns uru olarak geli§tirilmi§tir. Buna paralel
olarak s1tma, trahom, frengi ve salgm bula§1Ci hastahklarla sava§ ic;in
saglik mtidtirltigtine bagh olmayan sagl!k orgi.iLleri kurulmu§tur. Bu
kurulu§la r o gi.inlerin ko§ullan ic;inde c;all§malanm ba§an ile ytirtit mti§lerdir. Bu fonksiyonel orgtit yaplSl gtintimtizde de stirmektedir. Bu
t iir orgtiLlenmenin onderligil1i ilk Saghk Bakam olan Dr. Refik SAYDAM yapmi§tlr. ikinci Dtinya Sava§mdan sonra koruyucu ve tedavi
hizmeLlerinin entegre bir bi<;imde yiirtittilmesi benimsenmeye ba§lanm1§ ve bu durum tilkemizi de etkilemi§tir (2).
1946-1948 yillannda Dr. Behc;et Uz'un bakanhg1 zamanmda saghk yon etiminde btiytik clegi§iklikler olmu§ ve hazirlanan bir plana gore (Birinci On Y1lhk Milli Saghk Plam, 1947) her kirk koy ic;in (yak
la§ik olarak 20.000 ni.ifusa) bir sagllk merkezi kurulmasi ongortilrnti§Ltir. Bu saghk merlrnzinde ilke olarak acil vakalar ic;in 10 hasta yatagmm, iki h ekimin ve koruyucu hizmetleri ytirtitebilmek ic;in 11 yard1mci personelin bulunmas1 dti§tintilmi.i§ttir. Aynca bu planda tedavi
ve koruyucu hizmetlerin aym orgtiLe verilmesi ve hizinet un itelerfuin
niH us esasma gore kurulmasi goril§il de kabul edilmi§tir(3) . Ancak bu
plan geregi gibi uygulanamam1§, ongortilen merkezlerin bir kism1 yaC2J

N us ret H. Fi~ek ve fiahmi Dirican , • Halk Saghgmda 50 Y11>, IV. Bilim Kongresi Bildirileri, Ankara, 1973.

(3)

SaglJk ve SosyaJ Yard1m Bakanl!g1, Koysel Bolge Saghk Hizmetlerin i DegerJendirmc Metodolojisi, Ankara, 1972.

Cumlwriyet D onemi

Cumhuriyct cloneniinde

23 Nisan 1920'de kurulan Bi.iyi.ik MilleL
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p1lmasma ragmen bunlar etkin olmayan kti<;iik hastan eler olarak gorev
yapm1§lardir.
1952 y1lmda I§9i Sigortalan Kurumunun tedavi hizmetleri i9in
hastane ve clispanser a9arak bu alanda katk1da bulunmas1 ongortilmti§tiir. Ozel iclareler tarafmdan yonetilen h astaneler 1953 y1lmda
devletle§tirilmi§tir. 5.1.1961 Larihinde ~1kanlan 224 say1ll «Saghk Hizmetlerinin Sosyalle§tiril mesi Hakkmda Kan uniila saghk hizmetleri sosyalle§tirilmi§, boylece ozellikle lnrsal alana daha 9ok ve daha kaliteli
hizmet sag'lanmas1 ama9lanm1§tlr. Bu kanun ile sagllk hizmetlerinin
devlet gorevi oldug;u lrnbul edilmi§Lir. Modern sagh k yonetimi ilkelerine uygun olarak koruyucu (toplum) hel<imligine oncelik verilmi§ ve
tedavi h ekimliginin bunu t amamlay1c1 nitelikte olmas1 on goriilmii§tiir (4). Sosyalizasyon program1 kademeli olarak u ygulanmaya konmu§tu r. Sosyalizasyon programmm ba§lang1cmdan iti'baren sagllk hizmetlerinin iyile§tirilmesi ve yaygmla§tmlmas1 konusunda 9ok 9aba h arcanm1§ ancak programm ba§ans1 smlrh olmu:~tur. Sosyalizasyon uygulamasmm cla biiytik ol9i..ide ba§anya ula§amam1§ olmas1 saghk hizmetlerini iyile§tirmek i~in yeni onlemler almmast ih t iyac1m dogurmU§,
saghkh insan giiciinden daha etkin bir bi9imde yar arlamlmas1 amac1 ile
kamu kurulw~lan saghk tesisleri ile egitim ve ogr etim kurulu§lannda
gorevli personelin tam gun 9ah§masm1 ongoren Sag·llk Personelinin
Tam Stire <;ah§ma Esaslann ad1 altmcla 29 Haziran 1978 tarihinde 2162
say1h kanun yiirtirliige sokulmu§tur. Bu kanun ile ilgili uygulama yonetmeliginde il, il9e, bucak ve koyler 16 mahrumiyet bolgesine aynlm1§ ve sagllk personelinin geri kalm1§ yoreler de gorev almasm1 ozendirici ko§ullar getirilmi§tir (5). Tam gun 9ah§an hekimlere ek odenekler get iren bu yasa 1980 y1lmda kaldmlm1§tir.

II. TURKiYE'DE SAGLIK HIZMETLERiNiN
ORGUTLENMESi
Tiirkiye'de saghk sektorti olduk9a karma§1k bir gorunum arzetmektedir. <;ok say1da resrni, yan-resrni ve ozel kurulu§lar sagllk hizmetlerinin finansmanmda ve s unulmasmda gorev almaktadir. Orne(4)

(5 J

Rag1p Uner ve Nusr et H . Fi~ek , Sa g ltk Hizmetlerinin Sosyallel}lirilmesi ve Uygula ma Pla111 Dzerindc Ca lt!]ma lar, SSYB Yaym No. 256 Ankara , 1961. Aynca
Bkz.: SSYB Sag ltk Hizm etlerinde 50 Y1 l, Ya ym No. 422, Ankara 1973, s. 2312 49 ve SSYB, Ti.irkiye Sagltk lslatislik Y1ll!g1 975-78, s. 24.
Sag hk Personelinin Ta m Sure Cahl}ma Esaslanna Dair Ka mm ve Yonet melig i, SSY\3, Sag!tk Propaganda ve T1blJi !slatisLik GE:nel Mud. Ankarn, 1978.
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gin kamu sektortinde saghk hizmetleri tiretimi sadece SSYB ile smirll
degildir. Tip Fakiilteleri iiniversite hastaneleri y'oluyla sagllk h izmetleri talebinin onemli bir boltimtinti kar§1lamaktad1r. SSK saclece kendi
h astanelerinde hizmet vermekle kalmamakta, iiyelerinin resmi ve ozel
kurulu§larm hizmetlerinden yararlanmalanm da saglamaktaclir. Ordunun gen i§ sagllk orgtitii tiyelerinin, emeklilerinin ve bakmakla ytikiimlti oldugu yakmlanmn saghk ihtiya~lanm da kar§1lamaktad1r. Diger
bakanhklar (Milli Egitim Gern;lik ve Spor), kamu kurulu§lan (P.T.T.,
TCDD) ve diger kamu iktisadi te§ebbtisleri h ala kendi hastanelerini
i§leLmektedirler. Kar amagh bir 9ok ozel sekti:ir hastanelerine ek olarak
clini gruplarm ve azmhklarla 'baz1 yabanc1 topluluklarm bir c;ok vak1f
ve h astaneleri vardir. Bununla birlilde saghk hizmetlerinin btiytik bir
boliimtiniin verildigi i..ig geni§ ozerk sisLem bulunmaktad1r :
i)
ii)

iii)

Sagllk ve Sosyal Yard1m Bakanhg1 (SSYB)
Universiteler (Tip F akiilteleri)
Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK)

Tebligimizin bu boliimiinde soz konusu orgiitler tizerin de duracak aynca bu orgtitler d1§mcla ozel sektorce sunula n sag;hk hizmetleri kon usunda da bilgi vermeye 9ah§acag1z.
A . Saglzk ve Sosyal Yardzm Balcanlzgz

Ti.irk saghk sist emi i:irgtitsel yap1s1 i9inde en iist cliizeyde l.Uke sag·llk politikas1111 saptayan , yoneLim ve deneLimde sornmlulugu ta§1yan
orgtit Saghk ve Sosyal Yard1m Bakanhg1dir. Bakanhk sistem i~inde
dtizenleyici ve politik fonksiyonu tistlenmi§ olup, hastaneler, klinikler,
saghk ocaklan ve dispan serlerclen olu§an saghk orgtitiiyle koruyucu
hekimligin yams1ra ayakta ve yatakh tedavi hizm etleri vermektedir.
SSYB kendisine bagh okullarda h em§irelerin, teknisyenlerin ve ebelerin egiLimini saglamaktadir. Bunun la birlikte tiyeleri ve a ileleri ic;in
kendi hastanelerinde tibbi bak1m veren SSK h astaneleri iizerinde s1mrll dene timi vardir. Aym bi~imde SSYB'nm, mezuniyet oncesi ve sonras1 egitime ek olarak, iilke saghg1 tizerinde pay1 giclerek artan btiytik
egiLim hastaneleri i§leten tip fak iilteleri tizerinde, pratikte yetkisi bulunmamaktadir. Ge~mi§te bir c;ok bakanl1k, m ah alli iclare ve karnu ikt isadi te§eb]Jiislerinin mensuplarma hizmet veren hastane ve dispan serleri bulunmaktaydL Milli Savunma Bakanl1gma bagh olanlarm d1§m da bu h astan elerin bir 9og·u SSYB'na clevredilm i§ bulunmaktad1r.
MSB 1983 y1lmda kendi tip akademisini kunn u§tur. Yard1ma muhta9
9ocuklarla ilgilen en eski bir hayir kurumu olan <;;:ocuk Esirgeme Kurumu 1984 y1lmda cloner sermayeli bir devlet kurulu~u durumuna geti-
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rilmi§tir. Kamu sektortintin d1§mda K1z1lay, acil yardim saglamakta ve
btiyiik kentlerde kan transftizyon merkezleri i§letmektedir.

yetiyle sonw;lanacak olan ogrenci kay1tlannda goriilen a§m hizdakj
arti§, Tiirkiye'nin saghk sorunlanna a91k bir c;oz um getirmemektedir.

Merkezi diizeyde Bakam bir mtiste§ar ve iic; miiste§ar yarc11mc1s1
asiste etmektedir. Bakanhkta alti Gen el Miidiirliik ve sekiz Ba§kanhk
vardll". Genel Miidiirliik ve Ba§kanhklar bir c;ok §ubeye aynlm1§lardir.
il diizeyinde Saghk ve Sosyal Yard1m Mtidtirti, tum kamu saghk
hizmetlerinin verilmesinden ve koorclinasyonundan resmen sorumlu en
k1demli sagllk gorevlisidir. Bununla birlikte tum odenekler, saghk personeli, i§ tamrnlan Bakanhktan gelmektedir. Btitc;e odenegi her birim
ic;in ayn oldugundan, Ankara'da her Genel Mtidiirltik kendi program1m il orgtitii aracihg1 ile ytirtitmektedir.
B.

Tip Falculteleri

Ulkemizcle tip fakiilteleri kamu sektdriinde ara§tlI'ma, yiiksek diizey sagllk personeli ic;in egitim ve saghk hizmetlerini dogrudan vermek
suretiyle tic; i§levi yerine getirmektedirler. Ulkede resmi bir insan gticii
planlama ve politikas1 bulunmadig1 igin tiniversiteler ve bagll Tip Faktilteleri egitilecek ogrenci say1s1, egitirh siiresi ve standartlan, programi ve benzeri konularda bagimsiz kararlar vermekLe, iist dtizey politika ve koordinasyon Yiil{sek b gretim Kurulu (YOK) yoluyla saglanmaktadir.
Planh donemin ba§1 olan 1963-64'de 4 adet olan T zp Falciiltesi
1974-75'de biiytik hekim ac;1g1 ile her tip ve cliizeyde egitim ic;in artan
sosyal talebin etkisiyle dort kat artarak 16'ya 1983'de be§ kat a rtarak
21'e ula§IDJ§tlr. Yeni kaydolan ogrencilerde ise 1974-75'de art1§ b~ geli§meye paralel olmas1 gerekirken 600 ki§ide kalmi§tlr. Yiilrnek Ogretim Kurulunun lrnrulu§undan sonra ise 1985-86'da be§ lrnt artl§ gostermi§tir. Ancak bu hizll c;ogalma bir c;ok fakiiltede yeterli ogretim kadrosu bulunmacl1gmdan akaclemik standartlarda bir gerilemeyi de beraberinde getirmi§tir. Bu fakiiltelerin bir c;ogunun egitim hastaneleri bulunmamakta bunlardan bazilan SSYB h astanelerini lrnllanmaktadir.
Son y1llarda kurulan tip fakiiltelerinin mekanlanmn 'btiytik tut ulmu§
olmasi necleniyle hentiz tam kapasite ile devreye sokulamacl1klan ic;in
k1sitll ogrenci sayilan ile c;all§tlklan gozlenmektedir.
Gec;mi§te tip fak iilteleri, lus1tlay1ci politikalan ve sanayile§mi§ iilkelerden almma ve biinyeye uymayan egitim programlan ve standar
lanm kullanmalan nedeniyle ele§tirilrni§lerdir. Bu ele§tirilerin bir boliimii hakl1 olmakla birlikte c;ok say1da dii§iik nitelikli hekim mezuni-
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TABLO: 1
TIP FAKULTELERiN iN YILLAR iTiBARiYLE GELi$iMi
l!Hl3-64

Fakulte
Sa y1s1
Yeni
Kay1t
Ogrenci
Toplam1
Mezun

1969-70

1974-75

1977-78

J983-84

1981-85

1985-86

4

8

i6

i1

21

21

21

1.133

1.081

1.734

2 .462

5.367

5.378

5.403

5.189

7.324

10.578

14.058

2l.774

24.285

27.294

426

778

1.149

1.474

2.200

2.i 65

2.048

Kaynak: Turkiye'de Hekim ih Liya c1 ve Tip Egitim i, DPT, Sosyal Planlama Ba9kan1Jg1 $ubat 1987, s. 18.

Saghk hizmeti ver en kurulu§lar olarak universite hastaneleri, ozellikle eskiclen kurulmu§ olanlar t edavi edici hizmet vermecle c;ok onemli
bir rol oynamaktadirlar. Bunlarm ~ogu gerc;ekten c;ok iyi saghk hizmeti vermektedirler. Yiiksek kalitede egitim kurulu§lan olmalan nedeniyle bu hastanelerden hlzmet talebi c;ok yiiksektir. Yeni bilgi ve tekn olojiye daha yakm olduklanndan ve ekipman ile malzeme yapabilecek
daha c;ok kaynaklan bulundugu bir gerc;ektir. Ancak birc;ok hastanede
olclugu gibi idari konularda sm1rh egitim ve ilgisi bulunan tamnmi§
hekimlerce yonetildiklerinden tiniversite hastaneleri yetersiz yonetimden olumsuz etkilenmektedirler.
Universiteler tip faktilteleri d1§mda mecliko-sosyal merkezleri aracihg1 ile de aynca saghk hizmetleri sunrnaktadirlar.
C.

Sosyal Giivenlilc Sistemi

Turkiye'de sosyal gtivenlik sistemine tiim c;ah§anlann clahil edilmesi ve emeklilik m aa§lanmn standardizasyonu amac;lanmi§tir. Ulkemizdeki sosyal gtivenlik sisteminin sunmu§ oldugu saghk ve sosyal hizmetlerin <;erc;evesini §Oylece c;izmek miiml{tindiir :
-

Ulusal Saghk Hizmeti : Tum nufusa ticretsiz koruyucu bak1m;
iicretli tedavi hizmetinden faldrlerln istisna edilmesi,
Genel Ya§hhk ve Sakathk Projesi : 700.000 dolaymcla muhtaca
parasal des tek,
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-

Kamu Personeli (Memurlar) : 1.4 milyon devlet gorevlisi ve
bakmakla yiikiimlulerine iicretsiz t1bbi baknn,

lmda c;;ah§anlann primi maa§larmm % lO'nuna yi.ikseltilirken, i§veren
primi % 18'e c;;1kanlm1§tlr.

-

Emekli Sand1g1 : Emekli maa§1 ve 660.000'den fazla emekli ile
bakmakla yiikiimlii olduklan yakmlan na iicretsiz t1bbi bak1m,

Sosyal Sigortalar Kurumu, kisa vadede t1bbi ve anahk, i§ kazas1 ve
meslek hastah g1 yard1mlan ve uzun vadede ya§hhk, sakathk ve dul
ve yetimlerine emeklilik saglamaktad1r. T1bbi yard1ma, sigortah ki§i
ve emekli ile bunlarm birinci derecede yakmlanmn iicretsiz muayen esi, tedavisi ve ilac;;lan da girmektedir. Hastahk yardnrn alt1 aya kadar
olan tedavi iicretlerini kapsamaktadll'. Bakmakla yi.ikiimlii olduklanmn
ilac;; bedelinin %20'sini odemek durumundad1rlar. i§<;;i veya emekli oldiigi.l takdirde bakmakla yiikiimliilerinin saghk hizmetinden yararlanmas1 siirmektedir. SSK kendi saghk kurulu§lanm kenqi c;;ah§tll'maktad1r. Bu kurulu§lan n say1s1 ozellikle 1965 y1lmdan sonra i§<;;i sendikalarmm bask1lan ile sigortahlarm say1sma paralel olarak artmaktadir .
SSK'nm 67 ilin 44'iinde en az bir hastanesi bulunmaktad1r.

_:.___ Sosyal Sigortalar Kurumu : Emekli maa§l ve 12.8 milyon sigortahya onceden odenmi§ prim kar§1hg1 tedavi hizmeti,
-

Bag-Kur: Emekli maa§1, yakla§ik 10 milyon ki§inin sagllk hizmetlerinden yararlandmlmalan.

- bzel Sand1klar : Emekli maa§1; yakla§ik 300.000 ki§iye onceden
odenmi§ prim kar§1hg1 tedavi edici bak11n, bakmakla yiikiimlii yakmlanmn s1mrll yararland1nlmalan.
·
Sosyalle§tirilmi§ Sag·llk Hizmetleri Projesine (SSHP) ili§kin 1961
yasasma bagll olarak ulusal saglzlc hizmeti, her yurtta§a, iicretsiz koruyucu balnm ve aile planlamas1 hizmeti g·aranti eden genel bir projedir. Tedavi hizmetleri, fakir olduklan belgelenen ve onaylananlar d1§mdaki yurtta§lar i<;;in ucretli olacakt1r.
Alctif memurlar e§leri, c;;ocuklan ve ana-babalan, hastahk veya annelik durumunda sistemden t am olarak yararlanmaktad1rlar. Hizmetten yararlananlar herhangi bir bdeme yapmaz. ilgili tiim masraflar
dogrudan soz konusu memurun dairesi tarafmdan kar§1lanmaktad1r.
Saghkla ilgili olarak saglananlara muayene ve laboratuvar tahlilleri,
tedavi siiresince ila<;; ve tlbbi malzeme, hastanm yapmas1 gereken yolculuk, di§ tedavisi, protezler, gozliik ve i§itme cihazlan da dahildir .
Bu menfaatleri sm1rlayan yasal bir zorunlul{ veya zaman soz konusu
degildir.

1983 Eyliil'iinden bu yana sisteme ayakta tedavi hizmetleri ic;;in
% 20'lik bir ilac;; bedeli almmas1 gibi baz1 s1111rlamalar getirilmi§tir. Tedavi iicretleri her kamu kurulu§unun biitc;;esinde yer almaktad1r. Eu
iicretler, hiikiimetc;;e kararla§tlnlan iicret politikasma gore degi§mektedir. Bu konuya ileride tekrar deginecegiz.
Emelcli Sandzgz h izmetleri merkezi yonetim, yerel yonetim, yerel
yonetimler ve kamu iktisadi te§ebbiislerinde c;;all§an memurlar i<;; in ya§h hk, oliim, i§ kazalan ve meslek hastallklan konulanm Irnpsamaktadir. Uzun vadede bu menfaatlere ek olarak Emekli Sand1g1 emeklilerine ve bakmakla yiikiimliilerine k1sa vadede saghk ve annelik yard1mIan yapmaktadir. T1bbi bak1m SSYB veya iiniversite hastanelerinden
verilmektedir. Memurlann ve i§veren olarak Devletin primleri ile finanse ectilen Sancllk. Maliye Ye Giimri.ik Bakanhgrna bagl1d1r. 1981 y1-

TABLO : 2
SSK'NlN SAGLlK TESiSLERi (1935 1
Tesisin Tii.rii
a . Y ataklt Tesisler
Hastane
Dogumevi
Sanatoryum
b. Dispanserler
c. Saghk lstasyonlan
d . Di$ Tedavi ve P rolez Merkezleri

Tesis Say1s1

Yatak Kapasitesi

74
4

3
95
142
8

17.563
851
2 .000

Kaynak : SSK Gene! Mii.diirliigii. 1985 Ca1I$ma Ra poru, s. 39.

SSK gen elde ayakta tedavi i<;;in veya kendi hastanesinin bulunm ad1g1 yerlerde yatakta tedavi ic;;in ozel veya kamu saghk kurulu§lan ile
anla§malar yapmaktadir. Kamu kurulu§larmda uygulanan iicret tarifesi SSK hastanelerin in gerc;;ek i§let me masraflanna oranla daha d_9.§lik oldugundan SSYB'nm sagltk kurulu§lanndan yararlanma durumunda bu, dolayh 1bir yardun anlamma gelmektedir.
SSK'mn 1986 y1lmda biiyiik bir c;;ogunlugu erkek ve onemli say1daki boliimii kamu sektor iinde c;;ah§an 2.6 milyondan fazla iiyesi vardi.
SSK'nm hizmet verdigi toplam say1, saghk yard1mmdan yararlanan,
ancak prim odemeyenler ve bakmakla yiikiimllileri eklendiginde 1986
y1lmda iilke niifusunun yakla§1k dortte biri olan 13 milyona ula§mI§tlr.
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SSK c;e§itli risk durumlan ic;i11 i§<;i ve i§veren tarafmdan odenen
primlerle finanse edilmekLedir. Sadece sagllk primi % 5'i i§<;i % 6's1
i§veren tarafmdan odenmek iizere maa§m %ll'ine e§degerdedir. Sigorta primleri belirli si.irelerde, en di.i§iik ve en yiiksek maa§a gore ayarlanmaktadir. Bu konuda devletin 1bir katk1s1 yoktur.
Esna/ ve Sanatkarlar ve Diger Bagzmszz <;;alz§anlar Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Mudiirliigii (BAG-KUR), bu ismin kapsad1g1 grup-

lar ic;in i§tirak zorunlulugu Lemel almarak 1972 y1lmda kurulmu§tur.
Hi.ikiimet Bag-Kur paketine sagltk yardunm1 da clahil eimeye karar
vermi§iir. Bu yeni proje zorunlu olmakla birlikte bi.iyi.ik kentlerden
ba§lamak iizere derece clerece uygulanacak, benimsenmesi genel sagllk
sigorLas1 projesi ic;inde sonuc;lanacaktll'. Bag-Kur kencline saghl~ kurulu§lan kurmayacak, ancak kamu kurulu§lanmn saghk hizmetlerinden
yararlanacaktir. Sag·hk Yard1mlan SSK'mn saglad1klarmdan farkltdir.
l§veren primi sozkonusu olmad1gmdan, sigortamn ti.im mali yuki.inii
i.iyeler l<ar§1hyacakttr. 1987 y1h ba§mda Bag-Kur saghk hizmetleri 11
i1i kapsamma alm1§tll'.
<;e§itli projeler 19G4 yllmda SSK alLmda yeniden gruplandmld1g1
zaman baz1 ozel sandzlclar aktuaryel veya politik nedenlerle bag1ms1zllklanm korumu§lard1r. Ancak yasa, i.iyelerine SSK'mnkinden farkh
olarak minimum di.izeyde menfaat saglamalan hiikmiinii getirmi§tir.
Bankalar, sigorta §irkeileri, ticaret ve sanayi odalan ve borsa c;all§anlan ic;in yakla§1k 26 sand1k bulunmaktadir. Ornegin 1921 y1lmda
kurulan Komiir Madeni i§c;ileri Sand1g1 hala i§lemekte ve hastahk, i§
kazalan ve mesleki hastallklarda t am vc nal{it olarak ek yard1mlar
saglamakta aynca kredi ve burs da vermektedir. Sand1k <;ah§ma ve
Sosyal Giivenlik Bakanllgmm deneiimindedir.

ta tedavi konusunda ti.imiiyle hastanelere bag1mltdirlar. Bu durumda
h ekimler, ba§anh bir c;ah§ma ic;in aramlan bir ko§ul olarak kendilerine imtiyaz saglayacak bir hastane ile baglant1 kurup siirdiirmek zorundadll'lar.
Ozel hekirnlerin yakla§1k %90'1 yalmz ~all§ll'ken %7'si dortten fazla say1da hekimle oriak ve %3'den az1 geni.§ uzmanllk olanaklan su- ·
nan biiyiik gruplarla c;all§maktad1rlar. Hem§irelerin % l 'i ozel ~all§ir
ken, ebelerin % 4'ii; sagllk teknisyenleri - fiziko Lerapistler, optikc;iler,
di§ ve laboratuar teknisyenleri - kendi i§ yerlerinde veya hekim ve di§
hekimi ile birlikte c;alt§may1 tercih eLmekteclirler.
Ozel hastaneler iilkedeki yataklann sadece %4'iine sahiptir (Bkz.
Tablo: 3). Biiyiik h astaneler gergekie kar amac;h olmayan kurulu§lardir. 680 yatakll 8 hastane yabancllara aittir. 320 yatakh 4 hastane yard1msever dei·nek veya vak1flara ve 930 yataklt 5 hastane etnik veya
dini azmhklara aittir. Bunlann c;ogu i sLanbul'da bulunmaktadir. Toplam 2.870 yatakh 97 ozel hastane kar amac1yla i§letilmektedir. Bunlarm tic; biiyi.ik kentte olan 4'ii (Loplam 560 yataklt) modern niteliktedir. Diger hastaneler kiic;iik, c;ogunlukla eksik cihaz ve malzcmeli olup
sahibi hekimler tarafmdan i§leLilmektedir. Ozel hastanelerin iki karh
pazara hizmet sunduklan goriilmektedir; yiiksek gelir gruplan ve turistlerdir.

TABLO

Hekimlerinin % 40'1 ozel olarak c;ah§an Tiirkiye bu alanda onemli bir ozel sektore sahip gozi.ikmektedir. Bununla birlikLe hekimlerin

c;ogu ic;in bu yanm giinliik bir c;al1§mad1r. <;iinki.i 1981 y1lmdan bu
yana kamu sektoriinde gorevli hekimler mesai saatlerinden sonra ozel
muayenehanelerinde c;ah§maya yetkili kllmm1§lard1r. Hekimlerin baz1lan bu imtiyazm avant ajlanm kentlcrde, fakat hemen hepsi kirsal bolgelerde kullanmaktachr. Ozellikle sadece muayenehanesinde c;ah§an
hekim say1Sl bilinmemekle beraber oldukc;a az oldug·u tahmin edilmekiedir. Ozel hekimler temel bak1m111 onemli bir boliimi.inii (kll'sal kesimde % 40); ve aynca ayakta iedavi saglamaktadirlar. Ancak yatak-

I

3

KAMUSAL VE OZEL SAGLIK KURUML/\.HININ YATAK SAYILARINA
GORE DAGILIMI 119851

Saghk Kurumu:

D . Ozel Selctor
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KAMUSAL
SSYB'na bagli
Diger Bakanllk ve res mi
kurululllara ait
'Oniversite
Belediye
Sosyal Sigortalar

0ZEL !*I

Hastane Say1s1

Yatak Say1s1

481

62.603

19
23
7
77
115

3.048
14.653
920
17.820
4.874

722

103.918

Not: Askeri Hastaneleri kapsamaz.
( *)
Ki$ilere, yabanc1lara ve azm l1klara ai l hastancleri kapsar.
Kaynak : Tiirkiye 1statistik Ccp Y1!11g1 1986 s. 43-44' teki bilgilerden yararlanarak
duzen lenmi~tir.

...
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Hiikiimet saghk alanmda ozel sektoriin roliinii arttirmak niyetinde
o1up Devlet Planlama Te§kilati bu konuda alternatifleri incelemektedir. Nitekim Saghk SektOrli, Ted'bir No: 386 ile ozel sagllk kurulu§larmm ve hastanelerin te§vik edilmesine devam edilecegi; ozel hastanelerin saglad1klan hizmeUerin kar§11Ig1 olan fiyatlarm serbest birak1lacag1 ongorlilmii§tiir. Aym hususun yeni hazirlanan Saghk Kanunu tasansmda da yer oldugunu goriiyoruz.

III.

TURKiYE'DE SAGLIK SEKTORUNDE
KAYNAKLAR

Tiirkiye'de sag·hk sektoriindeki kaynaklan insangiicii, kurulu§lar
ve finansman olmak iizere iig ana ba§llk c;erc;evesinde ele alacag1z.
A.

Saglik Personeli

Tlirkiye'de 1985 y1lmda 20.878'i uzman, 36.427 hekim vard1 (Bkz.
Tablo : 4); bunlardan ba§ka 8.305 di§ hekimi, 11.582 eczac1 b ulunmakTABLO: 4
TURKiYE'DE SAGLIK PERSONELi SA YISI £19851
Uzman Hekim
Pratisyen Hekim
Di$ Hekimi
Eczac1
Hem$ire
Sagl!k Memuru
Ebe
Kaynak:

20.878
15.549
8.305
11.582
30.854
10.525
17.987

SSYB'rnn 31.12.1985 tarihi itibariyle
m1$ttr.

derlemi$ oldugu verilerden alm-

taydi. Bunlarm hepsi kentlerde toplanm1§lardir. 1.400 ki§i ba§ma bir
hekimin dli§tiig;ii ulusal ortalama aym gelir cliizeyincleki diger iilkelerle kar§1la§tmld1gmda oldukc;a iyi goziikmektedir. Ancak bu oran
1/ 509 dan 1/6062'ye kadar bliyuk farkllhklar gostermektedir. (Bkz.
Tablo : 5). Diger yandan a§m say1da uzman bulunmas1 SSYB'mn illerde saghk hizmetini yaygmla§tlrmada kar§1la§t1g1 zorluklar kadar has·
tanelerdeki pratisyen hekim kadrolarmdaki bo§luklan ac;1klamaktadll'.
Hem§irelerin say1s1 hekimlerin say1s1 ile yakla§1l{ aym oldugundan sistemin 9ah§mas1 hekimler ve hekim d1§1 sag·llk personeli arasmdaki sa·
ymm dengesizliginden de etkilenmektedir.
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TABLO: 5
HEKiM SAYILARININ SE<;;iLMi$ BAZI iLLERE GORE DAGILIMI
(1985 Genet Ni.ifus Say11nma Gorel

ii

Adi

Adana
Ad1yaman

Agn
Anka ra
Bursa
Eski9ehir
1stanbul
!zmir
Konya
Mu9
Van

Ni.if us
1.725.940
430.728
421.131
3.306.327
1.321.015
597.397
5.842.985
2.317.829
1.769.050
339.492
547.216

Hckim Say1s1
1.085
81
80
6.498
895
473
10.621
3.465
722
56
103

Ni.irus / Hekim
1.591
5.318
5.264
509
1.479
1.263
550
660
2.450
6.062
5.313

Not: Hekimlerin %57'si i.ic;: bi.iyi.ik ildedir (Ankara, lstanbul, izmirl.
Kaynak: SSYB'nm 31.12.1985 tarihi itibariyle derlemi9 oldugu verilerden almm19tir.

Hekimlerin iilke dli.zeyindeki dag11Im1 son derece dengesizdir. 1985
verilerine gore hekimlerin % 57'si Ankara, istanbul ve izmir'de ~all§
maktachr ve bu kentlerde s1ras1yla hekim ba§ma 509, 550 ve 669 ki§i
dti§mektedir. Bu oran diger kentlerde 1/ 2500 ile 1/6000 arasmda degi§mektedir. Resmi ve ozel sektor arasmdaki dag11Im ise 1985 y11I itibariyle Tablo: 7'de gosterilmi§tir.
TABLO: 6
HEKiM BA$INA D0$EN NUFUS
l!J60
1980
Avu sturya
550
400
A.B.D.
760
520
Belc;:ika
780
400
B. Almanya
670
450
Danimarka
810
480
Finlandiya
1.570
530
Fra nsa
930
580
Hollanda
900
540
- ingiltere
1.100
650
irlanda
950
780
!spanya
820
460
!svec;:
1.150
490
lsvic;:re
740
410
italya
640
340
Norvec;;
850
520
Portekiz
1.200
540
Yugoslavya
1.620
550
Yunan is tan
790
420
ORTALAMA
935
503
T0RK1YE
2.800
1.630
Kaynak: World Development Report 1984 Di.inya Bankasi.

..
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TABLO: 7
HEKiMLERiN KURULU$LARA GORE DAGILIMI (l!lBSl
Kurulu$lar
SSYB
SSK
'Oniversite
Diger Kamu Kurulu!:ilan
Ozel, Dernck, Vak1(, Azm hkla r
TOPL AM

Jlekim Say1s1
11.272
3.432
4.689
1.130
15.054
36.427

Kaynak: SS YB' nm 31.12.1905 larihi iliba riylc
m1$llr.

Oran %
31.0
9.6
12.0
3.0
43.6
100.0

derlc111i$ olclugu

verilerden alm-

Ulkede bulunan h ekim d1§1 saghk personelinden hem§ireler ve
hastabak1c1lar yogun olarak hastanclerde gorevlidirler. Ebelerin biiyiik
<;ogunlugu kirsal bolgelerde <;ah§maktadir. Saghk sistemi ve <;evre
saghgmdan sorurnlu 11.000 dolaymda sagllk memuru ve teknisyen bulunmaktad1r. Bunlar hekim ve hem§irenin bulunmad1g1 zamanlarda
sagllk hizmeti vermekteclirler. Hastanelerde yeterli sayida hem§ire bulunmasma ragmen bakun kalitesi, ozellikle kii<;iik kurulu§larda dti§Ukttir. Ebe ve teknisyen a<;1gmm h1zla giderilememesi kirsal bolge1erde hizmeti sm1rlay1c1 bir etken olmaktadir.

Do<;. Dr. Faz1l TEK1N

biiyiik hastanelerde dort y1l daha ogrenim, ihtisas, gormektedirler.
1981 y1hndan bu yana mezunlar, iki yil devlet hizmeti ile gorevlidirler.
Ulkede tiniversitelere bagh 21 tip, 8 di§ hekimligi, 7 eczac1hk fakiiltesi
ve be§ hem§irelik okulu bulunmaktadir. Bu tiniversitelere fizyoterapi,
rehabilitasyon, saghk yonetimi, saghk teknolojisi ve beslenme gibi ozel
konularda saghk personeli yeti§tiren yiiksek okullar baghdir.
Hastane Miidiirii veya Yoneticisi yeLi§tiren Hacettepe Universitelerine bagh Saghk idaresi Ytiksek Okulu bulunmaktadir.
Hekim dt§l saghk personeli yeti§tiren okullar orta ogretimden sonra dort y1l siirmektedir. Bu egitim SSYB'nm hem§ire, ebe ve teknisyen
yeti§tiren rneslek okullannda verilmektedir. Aynca saghk t eknisyenleri (rontg·en, laboratuar, anestezi) i§ ba§mda egitim gor iirken, hastabak1c1lar hastanelerde verilen kurslarda egitilmektedir. Ebeler, koylerde saghk dag1tan tek kaynak olduklanndan, lmsal bOlge saghk hizmetlerinin belkemigidirler. Ancak say1lan yeterli olmay1p, 36.000 koyde
14.000 civannda ebe bulunrnaktadir.
Yiiksek Ogretim Kurulunca h azirlanan 1990 insangiicii Geli§tirme
Plamna gore saghk sektorii i<;in a§ag1daki tabloda gosterilen hedefler
belirlenmi§tir :
TABLO: O
SAGLIK SEKTORUNDE iNSANGUCU iHTiYACl
YOK PROJEKSiYONLAJl.l

Hem§ireler ve ebeler claha <;ok kamu sektortinde gorevlidirler. Ebelerin sadece % 4'ti, fakat teknisyenlerin % 34'ii ozel sektorde <;ah§maktad1r. Bu personelin mezun say1smda artt§ olmasma ragrnen egitim
lrnlitesinin geli§imi saglanamamaktadir.
Sagllk personelinin yiiksek ogretim ve egitimi iiniversiteler ve
benzeri kurulu§larca verilmekteclir. Ulkemizde saghk bilimleri alanmda yiiksek ogrenim goren ogrencilerin, toplam yiiksek ogrenim ogrencileri i<;indeki paylan, diger tilkelere gore daha clii§iik bulunrnaktadir.
1985-1986 ogretim y1lmda saghk bilimleri ogrencilerinin toplam yiiksek ogrenim ogrencileri i<;indeki oram % 9.7 olmu§tur. Buna kar§1hk
aym oranlar 1984-1985'de italya'da % 19.5, Fransa'da % 15.9; B. Almanya'da % 14.1; i spanya'da % 11.9 ve Yunanistan'da % 11.2 olarak
ger<;ekle§mi§tir (G) .
Planlarda en buyiik ihtiyacm sagllk personeline yonelik olclugu
vurgulanmasma ragmen tip fakiiltesi ogrcncilerinin toplam ogrenciler
i<;indeki paymda art1§ saglanamam1§tlr. T1p ogrenimi altl y1l siirmektedir. Mezuniyet sonras1 uzmanltk i<;in fakiilLe hastanelerinde veya
(6)

DPT Sosyal Pla nlama Ba$kanhg1, Turkiyc'dc Ilekim 1hliyac1 ve Tip Egitimi,
$ubat 1987, s. 17.
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1!)84

Mevcu t
Hem$ire ve ebe
Teknisyen
Di$ Hekimi
Eczac1
Hekim
TOPLAM

62.000
15.000
7.800
12.000
33.600
130.400

1990

ihtiy:,w
75.500
15.900
8.700
12.000
37.900
149.900

Hedef
112.000
26.600
12.900
12.000
56.200
219.700

Bu ta:bloya gore eczac1Jar hari<; tum kategorilerdeki personelin
oranmm sektoriin biitiinii ic;:in '/& 68 arLmas1 ongoriilmektedir. Say1sa1
olarak mevcut sistemin ihtiya<; duyulan personeli egitebilecegi dii§iiniilse dahi, arLan personel sayismm karnu kesiminde istihdam sorunlan yaratmas1 muhtemel gorlinmektedir. YOK'tin 1990 y1lmda 56.200
hekimlik hedefine ula§mak ic;in y1lda 2.500 ogrencinin mezun olmas1
beklenmekLedir.
Bu egitim, tip fakiiltelerinin n e gerekli kadrosu ne de yeterli but.
<;eleri olmadig1 i<;in standartlann daha c;ok dii§mesi konusunda ciddi
endi§eler yaratmaktadir.
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Ti.irkiye'de hekimler arasmda gori.ilen uzmanla§ma egilimi, (hekimlerin % 60'mdan c;ogu uzmandir ) koruyucu saghk hizmetlerinde pratisyen s1kmt1s1 yaratmaktadir.
B.

Ozel hekimlerin ve turn hastanelerin ayakta tedavi hizmeti vermeleri necleniyle bu hizmeti sunan kurulu§larm say1s1 tam olarak bilinmemektedir. SSYB, kendi hesabma 300 huki.imet tabipligi, 2400 dispanser ve sagllk birimi, 7.100 sagh k evi ve 500 ana-c;ocuk saglig1 mer-·
kezinden olu§an geni§ bir saghk orgtitiinu yonetmekLedir. Bunlara
ek olarak 8.GOO'u a§km ozel eczane bulunmaktad1r. Be§inci Kalkmnn
Plammn heclefi 1989 y1lma kadar 720 saghk ocag1 ve 4.152 kiic;tik sagllk kurulu§u yapumcl1r.
Ttirkiye'de hastane alt yap1s1 ile ilgili mevcut durumu, §i:iylece
ozetlemek mumkiindi.ir: Ulkenin 1985 y1hncla yatakh tedavi veren 766
saghk kurulu§u vard1 (Bkz. Tablo 9). Bu yataklarm c;ogu saghk hizmeti veren ba§hca i.ic; kurulu§a, yani SSYB (% 52.6), SSK ( % 15) ve
iiniversiteler ( % 12.3) aittir; geri kalan yataklar Milli Savunma Bakanhg1 ( % 12.7) Kamu i ktisadi Te§ebbtisleri, diger bakanhklar, bi.iytik
belediyeler, azmhk ve yabanc1 gruplar ve kar amac;h i:izel sektor arasmda dag1lmaktadir. Yatakh ki.ic;i.ik kurulu§lar kapamrken ozel
amac;h h astane ve kurumlar, bi.iyi.ik kurulw~lara entegre edilmek yoluyla yava§ yava§ ortadan kalkmaktadir.
TABLO : 9
TORKiYE'DE YATAKLI TEDAVi KUfilJMLAnININ KUR ULU$LARA
G(>ItE DAGILIMI, !1D35l
Adi

TOPLAM
SSYB
MSB
SSK
lktisadi Devi et

Hastane Say1s1
766
481
44
77

Kadro Yatag1
Say1s1
Oram
119.018
62.603
15.100
17.820

100.0
52.6
12.7
15.0

2.058
16
1.7
Kuru l u~lan
990
Diger Ba.kanlLkla r
3
0.8
7
920
Bclediyeler
0.8
23
14.653
Tip Fakiiltelcri
12.3
6
402
Dcrnekler
0.3
8
681
Yabanc1lar
0.6
5
934
Azmhkla r
0.8
96
2.857
Ozel
2.4
Kaynak: SSYB Tedavi Hizmetleri Gene! Miidi.irlugu, Yalakh Tedavi Kurwnlan
1985 Y1h Bii!Leni, Ankara, 1986. s. 23.
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TABLO: 10
TU RKiYE'DE YATAKLI TEDAVi KURUMLARI 119851
Kurum Say1s1

Hasta Yatag1
Say1s1

Bir Yataga
Dii~cn Niifus

10.000 Niifusa
Dii~en

Yatak

Say1s1
722

Sai}lilc Kurulu§lan

Kurulu~un

Do~. Dr. Faz1l TEK1N

103.918

495

20.2

Not : MSB'na bagli 44 kurum ve l5.100 hasta yatag1 dahil degildir.
Kaynak: SSYB, Tedavi Hizmetlcri Genet MudurlUg ii Yatakh Tedavi Kurumlan
1985 Y1h Bulleni, Anka ra 1986, s . 21.

Genelde Ti.irkiye 1.000 ki§iye 2.3 yatakllk bir kapasiteye sahiptir.
Bu oran diger orta gelirli tilkelerle kaf§1la§tlnld1g1 zaman oransal olarak daha iyi bir durumu yans1tmaktad1r. Bu oranlar Urdiin'de J '
Tunus'ta 2.1; Kolombiya ve Ekvator'da l.8'dir. Fakat bu kapasitenin
tam olarak kullamlan oram sadece % 87.5'tir. Gerc;ek yatak/ niifus
oram soz konusu oldugunda bu 2.l'e dii§mekted ir. Kullamlmayan kapasitenin nedeni personel ve/ veya arac; gerec; ac;1g1d1r. Euna hastanede
ikamet edenler ic;in mekan aynlmasm1 da (ornegin hem§ireler igin)
ekleyebiliriz. Yatak-ni.ifus oranlan arasmda bi.iytik cografi farkllllklar
bulunmaktadir (istanbul'da 4.4'e kar§1hk AgT1 ve Hakkari'de 0.3).
Kamu h astanelerinin kulland1g1 arac; ve gerec; mi.itevazi olup genelde eskidir. Saghk kurulu§lannda personel say1s1 yeterlidir. Ancak
bazan dti§i.ik kapasiteli ki.ic;iik hastanelerde a§m derece y1g1lma olmaktadll'. Yonetici ve idari kadrolardaki personel nadiren uygun egitim
gi:irmil§ttir. Fakat tip personeli son derece yeteneklidir. Hem§ireler etkin ve disiplinlidir. Saghk k urulu§lannda c;ok say1da yard1mc1 person el vardir. Di.i§iik ucret di.izeyleri ozellikle orta ve daha a§ag1 basamaklarda moral ve performans1 etkilemekte ise de genelde h astane c;al1§malarmda personelden kaynaklan an s1kmt1lar ciddi boyutlara ula§mamaktadrr.
SSK, 17.820 yatakh 77 h astane i§letmektedir. SSK hastaneleri genelde yeni olup daha iyi donatilrn1§lardir. Bu hastanelerdeki personel
ozellikle orta basamaktaki memurlardan daha c;ok ucret almaktadir.
SSK'ya ba§vuran hastalar kent kokenli olup en c;ok h asta taburcu
eden be§ kent §Unlardir: i stanbul, i zmir, Ankara, Zonguldak, Bursa.
Bu be§ kentte SSK hastanelerine yatanlarm saylSl toplamm yansm1
olu§turmaktad1r.
Ttirkiye'de tiniversiteler 1986 verilerine gore 18.413 yatakh 23 hastane i§letmektedirler; aynca bir de askeri tip akademisi bulunmaktachr (Bkz. Tablo: 11) . Yataklarm % 60'1 ikisi istanbul ·b iri Ankara ve
biri izmir'de olmak iizere dort universite hastanesn'.icte toplanm1§tlf
ve 'bunlar tiim hasta kabullerinin % 50'sini kar§1lamaktad1rlar. T lirki
ye'de ilniversite h astaneleri, kalkmm1§ i.illrnlerde oldugu gibi sadece en
ciddi vakalan degil, aym zamanda c;e§itli tipte hastalan da tedavi etmektedir.
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Hastanelere ba§vurma bir biillin olarak sel\:Lbr i9in yuzde 65 olup,
uluslararas1 stanclartlara gore biraz clii§iiktur (7 ) . Orta gelir diizeyindeki ulkeler ic;in bu oran 70-90 cliizcyindedir.
Yatak i§gali oranlan hizmet veren kurulu§lara gore farklld1r. Bu
konuda dilzenlemi§ oldugumuz Tablo 12'de durum ac;1k bir bic;imde
goriilinek tedir.
TABLO: 11
TIP FAKULTESi ARA$TIItMA VE EGiTiM HASTANELERi i<;;iN
SAGLIK SEKTOR0NDEN AYIULAN YATIRIM ODENEKLERi
!Bin TL.I
YILLAR
Tip Fakiiltesi Adi
Akdeniz Uni. Tip Fak.
Anadolu Uni. Tip Fak.
Ankara Uni. Tip Fak.
Atatiirk Uni. Tip Fa.k.
Cumhuriyot Oni. Tip Fak.
(:ukurova Uni. Tip Fak.
Dicle Uni. Tip Fak.
Dokuzeyliil Oni. Tip Fak.
Ege Uni. Tip Fak.
Erciyes Uni. Tip Fak.
F1rat Uni. Tip Fa k .
Gazi Uni. Tip Fak.
Hacettepe Uni. Ttp Fak.
1stanbul Uni. Tip Fa k . (*J
Karadeniz Uni. T tp Fak.
Marmara Oni. Tip Fak.
Ondokuzmay1s Uni. Tip Fak.
Selc;:uk U ni. Tip Fak. ·
Trakya Uni. T ip Fa k.
Uludag Uni. Tip Fak.
TOPLAM CaJ
Sagilk Ya.tmmla n Top. (bl
alb
Tip Fak. Hast. Yat. Say. (cl
Toplam yalak sa.y1s1 (t!J
c/d

1!170

26.712
12.150

1978

64.115
269.360
38.500
43.000
87.130
133.120

29.695

18.750

7.500
18.635

116.000
153.135
60.000

145.000
479.000
688.000
143.455
498.500
698.600
278.000
143.500
233.000
625.000
57.000
175.000
275.000
l .227.000
831.000

721.000
777.000
640.000
557.000
850.000
760.000
400.000
415.000
570.000
1.021.000
387.000
520.000
1.964 .000
430.000
670.0llO
350.000
1.052.000
427.000
762.000
927,000

57.000
92.000
1.237.94 0

8.261.30S

14.200.000

531.345

3.243.000

23.200.000

54.500.000

0,18

0,38

0,3fl

0,2G

6.145

9.701

13.803

l!l.413

71.876

109.375

114.496

123.981

0,09

0,09

0,12

0 , 1!\

2 Tip Faku ltosini kapsamaktad1r.
1970 yilinda. 6 Tip Faln1ltesi, 1978 y1lmda 14 Tip Fakullosi, 1983 yilmda 20
Tip Fakultosi, 1986 y11Inda 21 Tip Fakii ltesi bulunma ktad1r.
Kaynak : DPT.
(*J

Not:

(7l

Hastanelerde ortalama yatma siiresi genellikle yilksektir. Tum
hizmetlerinin %85'ini temsil eden SSYB ve SSK h astanelerinde orlala.rna yatma suresi siras1yla 6.9 ve 7.6'd1r. Universite hastanelerindc bu oran D.5'dir. Tiim hastaneler ic;in bu ortalama 7.4'dur.
has~ane

IIastanelerde verilen hizmetin maliyeli oldukc;a yuksektir. Hastanec\e bir gun yatmamn bedeli ki§i ba§ma ortalama milli giinliik geliritti.11 4-5 katma e§ittir ~ Bu durum hastanelerde kullamlan malzeme
ve eihazlarm fiyatlan ile istihdam edilen personel Ucretlerinin diger
se!{l,) rlerle kaq1la§tmld1g1 ortalama olarak daha yilksek olmasmdan
kayrntklanmaktadir (R) .

1986

463.750
57.000
738.500
505.000

105.800

94.692

1983
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SSYB, Yalnkl1 Te da.vi Kurumlan 1985 Biilteni, Yaym No: 513, Ankara 1986,
s. 4G-47'doki vorilerden hesaplanmt$Lir.

TABLO : 12

YATAKLI TEDAVi IWR.UMLARININ KURULU$LARA GORE
<;:ALI$MALARI (1985)
Poli klinik
Say1s1

Kurulu$1ar
SSYB
SSK Hastanoleri
Tip Fak. Hast.
Diger Res mi Kur.
O zel, Yabanc1,
Azml1k H ast.
GEN EL TOPLAM

Kaynak:

C.

Bir h as l~uu n
Yatak
Ortalama Kah$ i~gal
Giin Say1s1
Oram

Kaba
Oliim
Oram

17.693.447
13.002.593
2.240.444
1.053.345
173.314

6.9
7.6
9.5
10.9
6.5

53.4
67.7
52.1
38.3
39.2

2.1
1.8
4.4
2.5

34.163.143

7.4

55.2

2.2

1.4

SSYB Yatakh Tedavi K u rumlan 1985 Bulteni, s. 46-47 Tablolarda n a lmm1$tir.

Saglzk Hizmetlerinin Maliyeti ve Finansmani

Saglanan veri miktanndaki yetersizlikler saghk sektorunde hizmet maliyeti ve finansman konusunda ayrmtih analizleri giic;le§tirmektedir. Sadece hane halkmm sagllk harcamalan konusunda kaba
tahminler yap1labilmekte olup, ozel kurulu§larca saglanan hizmetleri.n dogrudan maliyet giri§leri bulunmamaktadtr. <;ah§anlarma genelde ek sagl!k yard1mlan saglayan bi.i.yilk ozel kurulu§larm yapt1klan
(8)

Hikmet Sec;:im, H astane Yonotim Organizasyonu, Anadolu Universitesi Yaymlan No: 130, Ac;:1k Ogretim Fakiiltesi Yaymlan No: 53, Eski~ehir 1985, s. 1-2.
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saghk harcamalanna ili§kin kullamlabilir veri yoktur. SSK kurulu§larmda hizmet maliyeti konusunda bilgiler sistematik olarak toplanmamakta ve sagllk harcamalanmn gerr;ek dtizeyi sosyal gtivenlik sistemleri tarafmdan tam olarak bilinmemektedir. Verilen hizmetlerin maliyeti ile hir; bir §ekilde ili§kilendirilemeyecek ttirde harcamalar soz
konusu oldugunda dururnun kamu sektortinde daha iyi dtizeyde oldugu gortilmektedir. Sadece bir k1s1m iiniversiteler konuyla ilgili veri
toplamaktad1rlar. Fakat bunlar genelde yaymlanmalcta ve bireysel dtizeyde dahi sisternli analizler yap1lm amaktad1r.
Ayakta tedavi hizmetlerinin maliyetine onem verilmemekteclir. Kamu saghk kurulu§lannda bu maliyet son derece dti§tikttir ve masraflan hemen sadece maa§lann olu§turdugu dispahser ve saghk ocaklan
ir;in maliyetin hesaplanrnas1 son derece kolaydir (sadece acil malzerne
ve az rniktarda ilar; bulunrnaktadrr). Ayakta tedavi veren boliimleri
aym personel, aym cihazlar ve laboratuvarlan kullanan hastanelerde
tahminler yaprnak son derece gtic;ttir. Bu kliniklere her gun c;ok say1da hasta ba§vurmaktad1r. Bu yogun ba§vuru, hastanelerin verirnliligini etkilemekte aym zamanda karma§lk ve pa'hah sistemlerin kulla111mm1 te§vik ederek i§letme masraflannm artmasma neden olmaktadir.
SSK h astan elerinde muayene iicretleri yararlan anlarca daha once
prim bir;iminde odenmi§tir. Universite hastanelerinde ticretler ba§VUTUlan boltirnlere ve hizmetiu tipine gore degi§mektedir ve genel diger kamu hastanelerine gore daha yiiksektir (Bkz. Tabla: 13).
1
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TARLO: 13
sm;iLMi$ BAZI SAGLIK HiZMETLERiNE GORE HASTANE
UCRET TARiFELERiNiN KAR$ILA$TIRILMASI
Hizmeti Sunan
Yararlamlan Saghk Hizmetinin Tiirii

Kurulu~

Poliklinik Muayene

SSYB
SSK
Dniversite C*J

500 TL.
1.950 TL.
1.500 TL

Saghk Kurul u Raporu

SSYB
SSK
Oniversite

2.500 TL.
1.950 TL.
3.000 TL.

Giinliik Yatak Ocretleri
iki Yatakli Oda (Bir ki~i ic;:inl

SSYB
SSK
tJniversite

1.500 TL.
2.990 TL.
3.000 TL.

Ki.ic;:iik Ameliyat

SSYB
SSK C** )
Uni -,ersite

10.000 TL.

Orta Ameliyat

Biiyiik Ameliyat

C*J
(** J

SSYB
SSK
Oniversite
SSYB
SSK
Dniversite

Dcret

30.000 TL.
20.000 TL.
50.000 TL.
40.00 TL.
70.00 TL.

Anadolu Dniversitesi Tip Fakiiltesi Hastanesinin iicret tarifesidir.
SSK Ocret tarifesinde ameliyat i.icretleri, a m eliyatm ti.irlerine gore farkltJa~tmld1gmdan uc;:lii bir tasnif ic;:inde dr:>gerlendirilmesi mumki.in o lmam1~tir.

Kaynak: 1. SSYB Tedavi Hizmetleri Gen e! Mi.idiirli.igi.i, SSYB'na Yatakh Tedavi
Kurumlannda Yap1Jacak Muayene-Tetkik-Tahlil-Mi.ida.hale-Ameliyat
ve Tedavilere ait Fiyat Tarifesi, Yaym No: 509, Ankara 1985.
2. SSK Sagl!k Kurulu~lannda Ayakta veya Yatmlarak Yap1lacak Muayene ve Tedavilerden Almacalt Dcret Tarifesi, SSK Yaym No: 421,
1985.

3. T .C. Anadolu Oniversitesi Tip Faku ltesi Doner Sermaye 11;1letmesi
1987 Fiyat Listesi.

SSK, SSYB ve Universite hastanelerinde yatakta tedavi hizmetlerinin maliyeti konusunda veri saglamak mumktin olmam1§tlr. SSYB
h astanelerinde hasta giinti ve yatak ba§ma ornek bir maliyet analizi
<;all§mas1 yap1lm1§tlr. Ara§tirmaya gore 1984 y1llnda hasta ba§ma gtin-

..

78

'rORKJYE'DE SAGLJK HiZMETLERt VE FtNANSMANl

ltik ortalama maliyet, devlet hastanelerinde 3-11.000 lira arasmda degi.§mekteydi, egitim hastanelerinde 6.000 TL. ve diger uzmanhk kurulu§lannda iki kat1 idi. Diger kamu kurulu§lannda yaptlan incelemeler orta gelir dtizeyindeki bir tilke i9in 9ok dti§tik olan bu maliyetleri
dogrulam1§tl. Ara§tirma, maliyetin personel harcamalarmm egiUm
hastanelerinde %40-50 ve ihtisas hastanelerinde yakla§1k %40 olmas1na kar§1hk devlet hastanelerinde %70'den daha fazla oldugunu ortaya
koymu§tu. Hasta ticretleri, devlet hastanelerinde toplam maliyetin
sadece % 5-12'sini, egitim h astanelerinde % 13-19'unu ve cerrahi konuda uzmanla§ffil§ kurulu§larda j'n 30-35 kadanrn kapsamaktadir.
Kamu sektortinde maliyetin sadece lbir boltimti kar§1lanabilmekte
ve yap1lan ticret ayarlamalan enflasyona zorlukla ayak uydurabilmektedir.
SSYB Doner Sermayeli il Hastaneleri 1985 y1h Maliyet Analiz Raporundan 91karchg1m1z a§ag1daki veriler bu hastanelere yap1lan kamusi:i '. fi.nansman destegini a91klamas1 a91smdan ilgin9Ur.

Doc;:. Dr. Faz1l TEKiN

ucretli goriilen hastalardan, tahakkuk eden ilcretin tamam1 tahsil edilememekte ve verebilecekli miktar almmaktad1r (O).
SSYB hastanelerinin gelirleri ile maliyete katilmalanmn tutan,
1984 y1lmda 6.3 milyar olmu§, 1985 y1hnda (ticret dtizenlemelerinin de
etkisi ile) 13 milyar liraya ula§m1§t1r.
Toplam saghk harcamalan, tilke GSMH'nm % 35'i dolaymdadir
bu oran diger orta gelir dtizeyinde veya LaLin Amerika tilkelerinde be~
lirlenen orandan % 4 veya daha fazla di.i§tikttir. Toplam saghk harcamalan 1983 y1~!nda 407 milyar Iiray1 bulmu§tu; bu ki§i ba§ma 8.600
T~.'ya e§iLtir. Ozel harcamalar toplamm % 58'ine ula§ffil§Lir. Bu tahrnme, 1978-1979 y1llarmda hane halk1 gelirinin % 2.8'ini saghk hizmetlerine h arcad1gm1 gosteren gider ara§t1rmas1 yoluyla vanlmi§tir. Bir
ba§ka kaynak 1974 y1lmda, sagllk hizmeLi harcamalannm hane h alk1
g~lirinin kentlerde % 3.3'tinti ve buna kar§1hk kirsal bolgelerde %4.8'i·
m yuttugunu gostermi§tir. Kentlerdeki bu dti§tik oran ticretsiz kamu
hizmetlerinden yararlanmanm daha kolay olu§u ile a91klanmakta-

dll" ( 10).

OECD tarafmdan ger9ekle§tirilen bir ara§tirmada ise, 1977-1983
y1llan arasmda Ttirkiye'de sagllk hizmetleri ile ilgili yap1lan toplam
kamusal harcamalar a§ag1daki Labloda gosterilmi§tir:

TABLO : 14

TABLO: 15
TURKiYE'DE SAGLIKLA iLGiLi KAMU HARCAMALARI
IMilyon TL. J (*J Cari Fiyatlarla

SSYB DONEn SERMAYELi iL HASTANELERiNiN TURLERiNE
GORE MALiYETLER VE SUBVANSiYONLAR

Yalak
i$gal
Ocam %
Dev let I-Iastaneleri
Dogumevlori
Ruh Hast.ancleri
Cocuk Hastaneleri
Gogus Hastancleri
Kemik I-Ia staneleri
Diger Ozel Da l Hast.

51.5
52.5
75.9
45.8
76.5
54.8
64.5

Ocretli
Yatl$
Oram %
60.0
51.8
24.7
91.5
28.3
88.9
87.7

79

Giln
Say1s1
Ba!Jma
Gelir

Giin
Say1s1
Ba$ma
Cider

1.870
1.708
284
2.578
448
1.688
1.854

8.213
7.818
2.639
11.933
3.885
5.990
5.464

Y1llar

Gun Say1s1
Ba$ma
Cider
Fark1
ISubvansiyonl
6.343
6.110
2.355
9.355
3.437
4.302
3.610

rnn
1978
1979
1980
1981
1982
1983

8 .175
10.170
21.330
47.600
15.610
56.740
71.220

Kaynak: OECD, Measuring Heallh Care 1960-1983, Expenditure, Costs and Performa n ce, Paris 1985, s . 31.
(*) Sadece SSYB harcarna lanm kapsamaklad1r.
(9)

Kaynak , SSYB Donor Sermaycli 11 Hastanelcri 1985 Y1h Maliyet Analiz Raporu.
r ~rr;:·.;.\ -:;r-;·· ~.iT :;'".:....r;~~ (" ?"..: !:;~'!.¥·'?~ :~·; ~· ~~:.',~:~.'i''1:~· "~~~~:~ 7_.: ,~r;::.:~ ~-""',Ll :..~·: .1 -~;-, -~-~ ... ---·r- · .._, ~

Harcarnalar Toplam1

.

' - · . Yukandaki tablodan gorillecegi tizere yatak i§gal oram ile ticretli
yat1§ oram subvansiyonu dogrudan etkilemektedir. Aynca ticret~ yat1§
oram da <;ok saghkh sonu<; vermemektedir. Zira hastanelerin 9ogunda

(10)

SSYB, Yatakli Tedavi Kurumlan
Doner Sermaye Hizmetleri, 1961 yilmda
c;:1kanlan 209 say1h Ka nun ve bu Ka nuna da ya mla rak 1961 y1Jmda c;:ikanlan
106 say1h Yonetmelik ve 1981 yllmda yaymla na n 84/ 8213 say1h Doner Sermayeli Kur ulu$lar !hale Yonetmeligi ilc yurutulrnektcdir. Nominal Sermayesi 10 milyar liradir. Doner sennayc temelinde hastanm finansrnana asli o larak kat1hmm1 6ngorcn bir finan sman arac1dir.
Bu bilgiler i<;:in SSYB i<;:in ya banc1 ve yerli uzma nla rca 1985 y 1Li Ekim aymda hazirlat1lm1$ ola n ozel bir rapordan yara.rlamlm1~tir.
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1983 YILI TOPLAM SAGLIK HARCAMALARI c•J C0 J
TABLO : 16

Kaynakla r
Hanehalk1 harcamalan
SSYB
SSK
Emokli Sand1g1
Dnivorsite Hastaneleri
Dogrudan Dev let Odemeler i
Kamu lktisadi Te$ebbi.isleri
TOPLAM
- Saghk Harcamalan, GSMH'm % olarak
- Kisi b a$ma saghk harcamas1

-

c•>

Harcama
Miktan
lMilyar T.L.l
235.9
69.9
46.9
4.6
33.9
11.6
4.5
407.2
% 3.5
8.578

Oransal
Dag1hm
58.0
17.2
11.5
1.1

8.3
2.B

1.1
100.0

Kamu Yatmmlannm % 5'in i olU$Lurmas1 muhlcmel MSB ve iizel yat1nm giderleri dahil degildir.
Haccttepe Dniversitesinden saglanan istatis tiklore gore hesapJanm1$t1r.

(**)

TABLO : 17
SSYB BUTCESi VE GEN EL BUTCE iCiNDEKi
YERi CMily ar TL.l l*)

Genel Biilc;:e

Y1lla r

397.3
756.7
1.541.0
1.780.6
2.558.9
3.211.9
5.412.4
7.104.1
10.755.0

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

SSYB Diitc;:esi
16.8
31.8
55.4
50.1
75.2
100.1
137.4
193.8
303.1

SSYB Biitc;:esinin
Gen ol Biitc;:eye
Oran 1
4.2
4.2
3.6
2.8
2.9
3.1
2.5
2.7
2.8

Kayn al< , T.C. Maliye ve Gi.imriik Bakan!Jg1 Biltc;:e Kanunlan ve Bi.iti;;e Gereki;;eleri.
( *)

Konsolido Bi.itc;:e Odeneklerinin idari-Fonksiyonel DagiJ11m i;;cri;;e~es.ind·e· .du.~
$ilniild\.\gi.inde, b u rakkamlara Hudut ve Sahi iler Sag h k Gon el. Mudurlugunu
eklem ek gerekecektir. Bu da SSYB biitc;:esine yal<la$1k % 3.5 ilave anlamma
ge!rnektedir.
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Yukandaki tabloda da goriildiigii iizere toplam SSYB harcamalan
1986 y1lmda 200 milyar TL. civanndad1r. Aym y1l toplam biitc;e harcamalan ic;indeki pay1 ise 'ft; 2.7 olmu§tur. 1979 y1lmda saghk harcamalannm devlet biitr;esindeki pay1 % 4.2 iken bu paym 1984 y1lma kadar bir clii§me egilimi ic;ine girdigi 1984'de nisbi bir artl§ olmasma ragmen gec;tigimiz birkac; y1I ic;inde % 2.8 civannda kald1g1 goriilmii§tiir .
SSYB biitc;esi ic;inde personel giclerleri oncmli bir yer tuttugu ic;in ilac;,
malzeme, arac; gerec; 6deneklerini azaltmaktaclir. Genelde hastaneler
SSYB kayn aklarmm yansma yakm bir k1smm1 almaktadir. (1985'te
bu oran % 45 olarak gerc;ekle§mi§ti). Temel Sagllk Hizmetleri biitc;enin
% 25'ini kullanmaktadJr.
Sosyal Sigor talann sagllkla ilgili harcamalan 1985 y1lmda 84 .5
milyar TL.'y1 bullnu§tur. Dogrudan sagl!J{ harcamalannm yakla§1k
% 83'ii SSK kurulu§lannda yap1lm1§t1r. K urum, ihtisas gerektiren tedaviler veya kendi kurulu§larmda yap1lmayan operasyonlar ic;in SSYB
ve Universite hastanelerinclen yararlanmaktactir. Bu gidcr 1985 y1lmda
toplam harcamalar m % 12'sidir. Aynca yatmmlar yllhk harcamalann
% 5'i dolaymda gerc;ekle§ffii§Lir.
Emekli Sand1g1 tarafmclan 6denen y1lhk saghk yard1mlan 1979 y1llndan bu yana gerc;ek anlamda iic; kat1 artm1§ken yararlananlarm saYlSl sadece % 35 ytikselmi§tir. 1984 y1lmda 2.8 milyar TL'ye ula§an bu
yarcl1mlann %59'u ilac;, % 22'si hastane masraflan ve %17'si di§ tedavileri ic;in verilmi§tir. Her bir bakanllk ve kamu kurulu§unun biitc;esinde memurlarm yapacag1 t1bbi harcamalarm kar§1hg1 olarak bir
6denek bulunmaktadir. Bu h arcamalann tutan da 1984 yilmda 12.3
milyar TL.'ye ula§illl§tir.
Universite hastanelerinin sagilk harcamalan oldukc;a 6nemlidir
ve sagllk h arcamalan toplammm yakla§lk % 8'ini SSYB harcamalannm yakla§ik yansm1 temsil etmektedir. Her iiniversite hastanesin.in
biitc;esi, tip fakiiltesinin btitc;esi ic;inde olclugundan bu harcamalann
gerc;ek diizeyi bilinmemektedir. Bunclan ba§ka tarifelerini serbestc;e belirleyen ve enflasyona ayak uydurabilecek diizeyde ayarlayan iiniversite hastanelerinde alman ticretler son derece onemli bir rol oynamaktadir. Aynca §ah1s bag1§lan ve dernek yard1mlan da g6zard1 edilmeyecek diizeydedir. Dcret ve bag1§lar 6nemli bir diizeye ula§makta ise
de miktan konusunda elde bilgi yoktur. istanbul Universitesine bagh
iki hastaneye yap1lan yarcl1m ve bag1§m btitc;e ile aym oranda oldugu
tahmin eclilmekteclir. Genel maa§lan kadar doner sermaye pay1 alma.
lanna yetmektedir. SSYB hastanelerincle bu uygu lama yoktur.
Konuyu tamamlamadan once saghk

konusunda yap1lan yat1nm

..
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harcamalan konusuna k1saca deginmek istiyoruz. 18 nolu Tablo 1980
y1lmdan bu yana kamu ve ozel kesim yatmm harcamalannm geli§imini gostermektedir. Toplam kamu yatmm harcamalan i<;indeki kamu sagllk harcama1an m pay1 1980'de % 1,5 iken bir gerileme si.ireci
i<;ine girmi§ ve 1985 sonu itibariyle % l.l'e gerilemi§tir. bzel kesim
saghk yatm m h arcamalannm ozel sektor yatmm harcamalan i<;indeki
pay1 nisbi bir istikrar gosLermi§ binde 8 ile 9 arasmda seyretmi§tir.
TABLO : 16
SAGLIKLA iLGJLI SABiT SERMAYE YATIRIMLARI VE TOPLAM
YATIRIM HARCAMALARINDAKi PAYI
(Cari FiyatlarlaJ (l'v!ilyon TL.J

Y1Ilar

Kamu
Har ca111as1

1980
1981
1982
1983
1984
1985

7.322
14.183
19.647
18.024
26.000
34 .900

Toplam
Ka mu
Yat1nm
Harcamalanndaki
Pay1 %
1.5

1.9
1.96
1.37
1.3
1.1

Ozel
Kesim
Harcam ast
800
1.200
1.580
2.065
3.300
5.100

Topi am
Ozel
Kesim
Yatirnn
Harcamalarm daki
Pay1 %

Gene!

Top la m
Yat1nm
HarcamaIan i c;inde

Saghk

Sag bk

Yat1nm
HarcamaIan
Topla nu

Yatin m
HarcamaIan nm
Pay1 %

0.2
0 .2
0.25
0.24
0.2
0.2

8.122
15.389
21.237
20.193
29.300
40.000

0.9
1.2
1.3
0.92
0.9
0.8

Kaynak: DPT, Be$ Y1ll1k Ka lkmrna Planlan ve Y1 l11k Programlardan yararlanmak sureliyle duzenlcnmi$tir.

SONUQ:
Ti.irkiye'de sagllk hizmetleri i.iretimi ve finansmanma ili§kin a<;1klamalanm1z1, ula§tlg1m1z sonuglan ozetlemek, tesbit edebildigimiz sorunlarla ilgili degerlendirmelerimizi 'belirtmek ve yeni hazirlanm1§
olan ((Sagllk Hizmetleri Temel Kanunu Tasansv>na k1saca deginmek
suretiyle tamamlamak lstiyoruz.
Sagllk hizmeLler i i.iretiminde son y1llarda i.ilkemizde onemli geli§meler saglanm1§ olup gostergeler diger orta gelir di.izeyindeki iilkelerle kar§1la§tmld1gmda, Ti.irkiye'nin durumunun nisbi olarak iyi oldu-
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gunu gostermektedir. Ancak temel saghk hizmetlerinden yararlanma
konusun da cografi bolgeler arasmda <;arp1c1 e§itsizlikler bulunmaktadir.
Saghk sektori.i, karma§1klig1 ve otonom durumdaki btiytik kamu ve
ozel ku rulu§lar arasmdaki koordinasyon eksikligi ile dikkati i;ekmek
tedir. Her ne kadar Saghk ve Sosyal Yard1m Bakanhg1 i.ilke saghk politikasmm planlanmas1 ve uygu1anmasmdan resmen sorumlu ise de,
hizmet kurulu§lan tizerindeki otoritesinin k1s1th oldugu gori.ilmektedir.
Ttirkiye'de saghk hizmetleri i<;inde tedavi edici sagllk hizmetleri
agirhkhdir. Koruyucu saghk hizmetlerine yeterli blr onem ve agll'hk
verilmemektedir.
K i§i ba§ma di.i§en milli gelir ve refahm artmasma paralel olarak
sagh k h izmetlerine olan talep h1zla artarken saghk personelinin sayLS1
ay111 h1zda artmamaktad1r.
Tip faki.ilteleri egltim ve ara§tirma yerine kamu saghk kurulu§lan
gibi saghk hizmeti vermeye yonelmi§lerdir. Bir ogretim iiyesine 3.51
h asta yatag1 dti§mektedir. bgretim elemanlan bu yataklan ogrenci
egitlmi i<;in kullanmay1p tedavi hizmetlerinde kulland1klanndan ogrenciye ay1rd1klan si.ireler k1salmakta ve tip egitiminde kaliteyi olum su z yonde etkilemektedir.
Hizmet i.ireten kurumlar i<;inde i§letme ve sermaye maliyetleri en
yi.iksek olan hastaneler, verimll ve etkin bir faaliyet gostermemek tedirler. Mevcut hastane kapasitesinden yeter ince yararlamlamamaktadir.
Yap1lan ihtiyath tahminlere gore mevcut sisteme en az % 20 oranmda
daha fazla hasta kabuli.intin mi.imkiin olabileceg;i belir lenmi§tir. Tlirkiye'de hastanelerin verimli ve etkin olamamalannm ~e§itli nedenleri
bulunmaktadir. Bunlar i~inde bolgesel hastane planlarmm olmay1§1,
uzun vadeli insangi.icti planlarmm hazirlanmay1§1, hastane hizmetlerinde <;ah§an personelin egitimindeki yetersizlikler, personel iicretlerindeki dengesizlikler, kamu hastaneleri odeneklerinin yetersizligi ba§hcalan dir.
Saghk hizmetleri genel bi.lL<;eye bagh SSYB ve diger bakanhklar,
katma biit<;eli i.iniversiteler ve ozel bi.it<;eli belediyelerce finanse edilmektedir. Aynca Emekli Sanchg1 ve SSK h izmetleri i.iyelerden kesilen
primlerle kar§1lamaktadirlar. Ni.ifusun yanya yakm bir 'boltimti saghk
h izmetlerini ozelllkle tedavi hizmetlerini kendi bi.it<;elerinden ayird1klan paylarla finanse etmektedirler.

.
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Tiirkiye'de GSMH'nm yakla§1k % 3.5'i saghk ic;:in harcanmaktadir.
Bu oran benzer iilkelerle kar§1la§tmld1gmda clii§iiktiir. Bu harcamalarm % 58'i clogrudan ailelerin giderleridir. Kamu harcamalannm c;:ogu
sagllk hizmeti sunan tic; kurulu§ca (SSYB, SSK ve ii.niversiteler) yapilmakiad1r. Konsolide biitc;:e harcamalan iGind~ saghk harcamalr.nnm
oram yetersiz olup bu oran yiikseltilememekied1r.
Yatmm planlama yontemi yelerince geli§lirilemediginclen planlamac1lar ve politika saptay1c1lar ic;:in gerekli bilgiler haz1r bulundurulamamaktadir. Sm1rll olan saglllda ilgili yalmm fonlannm c;:ok say1da
projeye dag1t1lmas1, yat1nmlann lamamlanmasmda gecikmelere n:den
olmaktad1r. irn~aallar yatmmlann btiyii.k bir boltimiinil. olw~turdugun
dan, yeni kurulu§lan donatmak, eskileri yenilemek ic;:.in g~riye c;:o~ az
kaynak birakmakladir. Bu neclenle~·le, yatmm oncellklen ve optimal
kaynak tahsisi gerc;:ekle§ememekledir.
Yoksullar d1§mdaki kesim ic;:in kamu kurulu§lanncla uygulanan
ucret tarifelerinin sagllk hizmellerinin dilzenli ve siirekli finansmamm
saglayacak bir dilzey ve yap1cla ele almmasmm gerekli oldugu anla§1lmaktadll'.
Sagllk hizmetlerinin verimli ve etkili bir bic;:imde yilrii~~leb~.lm~~i,
illke dilzeyinde iyi bir sagllk planlamas1 ve yonetimi ile mumkundu~··
Bu planlama, genel ilkeler olarak, stratejilerin vgeli§t~rilmesi,. k?ord1nasyon ve kaynal{ Lahsisine uygun olmal1dir. Saghk h1zmellen111n sunulmasmda, planlama, progr amlama, degcrlendirme, ara§tirma ve. ~a
berle§menin c;:ok biiytik onemi vardir. Ancak biitiin 'bunlann t~meh l~
san faktariidiir. Bu nedenle sagllk hizmetleri iiretiminde de msanguctiniin kaliieli olmas1 ozel bir onem ta§1maktadlr.
Tiirkiye'de saghk politikasmm ana arnac1, saghk hizrnetlerinden
yararlanmada rnevcut olan e§itsizlikleri dii~eltecek. v~ ha!km gene! durumunu iyile§tirecek. bir gorti§le, sagllk h1zrnetlen urel1m ve dag1t1m
sisteminin elkinligini giic;:lendirmek olmal1d1r.
Ac;:1klamalanm1z1 sonuc;:land1rrnadan once Yasam~ Organmm ilgili
kornisyonunca lrn'bul edilmi§ olan ((Sagltk Hizmetl~n ..Tcmel Kanunu
Tasansrn ve bu tasan ile gelirilmesi dii§tiniilen yem duzenlernelere k1saca deginrnek istiyorum. Tasanya gore :
Sagllk ve sosyal Yard1m Bakanhg1 ozel ve resm1 biililn saghk kurulu§lanmn planlamasmda koordinator olacaktir.
Halen sosyalizasyon modelinde esas niiveyi olu§turan sag~1k ocaklan kendi yoresindeki vatanda§lann saghk fi§lerini tutacak, ilk mua-
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yene ve tedaviyi yapacak ve gerekirse hastay1 ba§ka saghk kurulu§lanna gonderecektir. isleyen, bu sevk zincirine uymadan istedigi saghk
kurulu§una gidebilecek ancak bu takdirde kendisinden daha fazla iicret almacak ve aradaki fark, sagl1k sigortalan tarafmdan kar§1lanmayacakt1r.
Saghk kurulu§lan, saghk i§letmesine doni.i§tiiriilecektir. Muayene
ve tedavi parah olacak, giderleri hastanm bagh oldugu kurum ve sosyal gtivenlik kurulu§u veya kurulacak sagllk sigortas1 ya da hastamn
kendisi tarafmdan kar§ilanacaktir. Gene! sag;hk sigortasma prim Odeyemeyecek derecede ekonomik yetersizligi olanlarm masraflanm kurulacak bir fon iistleneceklir.
Ba§llca maddelerini cizetlemeye c;:ah§t1g1miz yeni tasan, saghl{ hizmetlerinin tek elden koordinasyonunu ve gene! saghk sigortasma gec;:i§i ongormektedir. Bu §ekliyle tasan hic;:bir sosyal giivencesi olmayan
vatanda§larm cla saghk hizmetlerinde yararlandmlmalarm1 amac;:lamaktad1r.
Tasan bir r,:erc;:eve niteligi arzelmekle ve aynnt1lann yonetmeliklere birak1ld1g1 goriilmeldedir. Bu §ekliyle tasan hizrnetlerin finansmamna yararlananlann ka tk1sm1 ilk plana almakla birlikte geni§ bir kamusal finansman destegini de benimsemi§ goriinmektedir. Sistemin i§letilebilmesi ic;:in kamunun, saghkla ilgili giderlerini onemli olc;:iide arttlrmas1 gerekecektir.
Hizrnet arzmm geni§letilmesi ve elkin bir hizmet sunumu kaynak
yeterliligi ile miimkiin olabilir. Tiirkiye uzun tarihi gec;:mi§i, deneyimIeri, yeti§rni§ insangiicii ve geni§ alt ya p1s1yla bulundug·u durumdan
daha iyisine ula§abilecek bir polansiyele sahip bulm1rnaktadir. Yeni
Lasan ile getirilmesi dii§iintilen sistem etkin bir yonetim ve yeterli
kaynaklarm tahsisi ile ba§anh olabilecektir. Tasarmm ve buna bagh
olarak 91kanlacak yonelmeliklere et.kin olacak gorii§lerin kamuoyunda
tart1§maya aplmas1 sistemin ba§ansma c;:ok biiyiik katk1lar saghyacaktir.
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man) d1§111da uygulamada aynca ba§ka finansman yontemlerinin de
bulundugu goriilmektedir. Bunlardan birincisi «k1smi finansmann ikincisi ise «dolayll finansmanndir.

TURKiYE'DE EGiTiM I-liZil1E'l.'LERiNiN FiNANSMANINDA
SON GELi§MELER

Prof. Dr. Fevzi DEVRiM
Yrd. Dor;:. Dr. Mchmet TOSUNER

!Dokuz Eyliil UnivcrsitesiJ

I.

EGiTiM HiZMETLERiNiN NiTELiGi VE
FiNANSMANI

Bir ekonomik mal olarak egitimin diger mallara oranla farkll
ozelliklerinin bulunmas1 kamu ekonomisi literatiiriine «yan kamusal
mal>> (quasi public goods) veya <<karma mah> (mixed goods) kavramlanm sokrnu§tur. Ger9ekten de «bbliinebilirlilrn ve <<pazarlanabilirlikn
niteliklerine sahip olan egitim mall bu nitelikleri ile bir <<ozel mal» goriiniimiinde iken ote yandan da d1§salhk niteligi ile bir «kamu mah»
(sosyal mal) gortini.imiindedir. i§te egitim rnalmm boli.inebilirlik ve
pazarlanabilirlik yamnda bu son derece onemli d1§salhk niteligi onun
bir «karma mah> olmas1 sonucunu dogurmu§tur.
Bilindigi gibi bolunemezlik ve pazarlanamazh~ ozelligine sahip
tam kamusal mallann piyasa ekonomisince iireLilmesine imkan yoktur. Bu mallarm iipik ornel<leri de savunma ve diplomasi malldir. Oysa
karma mallarm bolunebilirlik ve pazarlanabilirlik ozellikleri bu mallarm fiyatlandmlmasma imkan vermektedir. Bu nedenle bu ii.ir mallan
kamu kesimi yanmda piyasa ekonomisi tiretici birimleri de arz edebilmektedir. Egitim malmm, sag·llk karma malmda oldugu gibi, pozitif ve negatif dJ§Sal ckonomilere sebep olmas1, bu malm 9ogunlukla
kamu ekonomisi tiretici birimleri eliyle ger9ekle§tirilmesini zorunlu
k1lmaktadir. Bu «zorunluluk» egitim karma malmm finansman yoniinden «tam kamusal ma!>> (pure public goods) §ekline donii§mesine
sebep olmaktad1r. Daha a91k bir deyi§le eg·itimin sosyal faydas1 ve maliyeti bu alana devletin mi.idahalesini ka91mlmaz kllmakta ve devlet
bu mallann finansmamm tam karnusal mallarda oldugu gibi vergilerle kar§1lamaktad1r. Egitimin bu §ekilde finansmam (dogrudan finans-

K1smi finansman, egitim mahnm vergi yerine har9larla finanse
edilmesi anlammda kullamlmaktadir. bzellikle Anglo-Sakson iilkelerinde onemini koruyan bu uygulamada egitim harcamalanmn bir k1sm1 fiyatlandmlarak ognncilerden tahsil edilmektedir.
KJSmi finansman d1§mda bir diger finansman yontemi ise «dolay11 finansmam> yontemidir. Bu yontem diger iki yontemden §U yonden
farkhhk arz etmektedir. Dolayll finansman yonteminde egitim mall
kamu veya ozel kesim tarafmdan iiretilmektedir. Bu yontemde devlet
yine egitim mahm arzetmekle birlikte, uretimde ozel kesime de imkan
tammaktad1r. Bir ba§ka deyi~ le , dolayll finansman yontemi ile egitim
mall ozelle§tirilmeye 9ah§1lmaktad1r. Uygulamada bu finansman teknigi «kupon yontemin (Voucher Method) veya «ti.iketiciye yard1m yontemi>J (grants method) olarak bilinmektedir. Bu yontemde devletin
egitim karma malm1 bizatihi -Uretmek yerine hizmeLten yararlanacaklara bir kupon (voucher) vererek bu kimselerin hizmeti ozel kesimden
kar§1layabilmelerine imkan saglanmaktad1r.
Kupon yontemi ozellikle egitim-ogretim yontinden zor clurumcla
bulunan fakir ogrenciler ic;in di.i§iiniilmi.i§ bir yontemdir. Devlet maddi imkans1zhklar sebebiyle okuyamayacak durumda olanlara kendi
a9acag1 paras1z-yat1h okullarda egitim hizmeti sunmak yerine, bu hizmete rnuhatap kimselerin talebini ozel kesirne kaydll'mal<tad1r.
Giintimi.izde bu ti9 yontem geli§rni§lik diizeylerine gore iilkelerde
farkh §ekillerde uygulanmaktadir. Az geli§mi§ tilk~lerde 9ogunlukla birinci yontern; yani vergilerle finansman yonterni (dogrudan finansman) uygulanmaktad1r. Geli§rnekte olan tilkelerde k1smi finansmamn
ag1rllkta oldugu goriilmekiedir. ileri sanayile§mi§ iilkelerde ise dolayll
finansrnan yontemi ile egitirn malmm onemli olgiide ozelle§tirildigi
dikkat 9ekmektedir. Ancak ozellikle 1980 sonrasmda hemen hemen bi.itiin diinyada egitim malmm geli§mi§ tilkelerin yam sira az geli§mi§
iilkelerde de ozelle§tirilmesi yoniinde c;ah§malarm siirdi.iriildtigi.i goriilmektedir.
Egitim karma rnalmm finansmanmda gortilen bu degi§imi 1980
sonrasmda biiiiin di.inyada iktisat politikas1 alanmda kendini gosteren
dii§tincelere baglamak rniimkiindiir. Bilindigi iizere 1970'li y1llann sonlannda ortaya 91kan iktisad'.i sorunlara keynezyen iktisadm etkisiz kalmas1, bu alanda arz yonlii iktisat (supply side economics), monetarizm
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ve .rasyonel beklentilel' teorisi (rational expectations theory) gibi yeni iktisat politikas1 anlay1§lanm giindeme getirmi§Lir. Klasik iktisat91larm kamu maliyesine ili§kin gori.i§lerini yeni bir yorumla ortaya
koyan arz yonlii iktisat taraftarlan (supply siders) ile onciiliigiini.i Thomas Sargent, RoberL Lucass ve Neil Wallace'nin yapt1g1 rasyonel beklentiler teorisyenleri devletin iklisadi hayata hi9 bir §ekilde mi.idahale
etmemesi gerektigi..ni §iddetle savunmu§lardir. (Klamer 1984) , s. 52, 92:
Schotter (1985), s. 101-118).
Serbest piyasa ekonomisinin dinamizmini savunan ve yukanda belirtilen iktisat91lann ubaba»s1 olarak kabul eclilen i.inli.i Amerikah iktisat91 Milton Friedman 1960'11 y1llarclan itibaren yazd1g1 pek 9ok eserinde ve makalelerinde devletin ekonomiye mi.idah alesinin olumsuzluklanm orLaya koymaya 9ab§m1§tlr. Friedman 1962'de yaymlanan iinlii
uCapitalism and Freedom)) adh cserinde egitim karma malm m ((kupon
yontemiil ile ozellellLirmesini savunmu§Lur. (Friedma n (1962), s. 85-107)
:Aynca Bkz: (Friedman (1980) s. 158 v.d.) .
Bu k1sa a(_(1klamalardan sonra §imdi de Tiirkiye'de egitim hizmetlerinin finansmanmdaki geli§meler ele almmaya 9all§1lacakt1r.

II.

TURKiYE'DE EGiTiM HiZlVIETLERi VE EGiTi M
HiZMETLERiNiN F'iNANSMANINDA
SON GELi~MELER

Giiniimi.izde c;agda§ uygarhk cli.izeyine ula§manm ancak toplumda
egitilmi§ ki§ilerin orammn arLmlnias1 ile miimki.in olabilecegi bilinmektedir. XX. yiizy1lda bilim ve teknolojide kendini gosteren ba§dondi.iri.ici.i geli§meler bir yandan iill<eler arasmdaki geli§IDi§lik farklanm biraz daha belirgin bir hale getirirken, bir yandan da egitim, ogretim ve ara§t1rma hizmeLlcri kalkrnma hareketinin vazge9ilmez bir
unsuru h aline geLirmi§tir. Ger9ekLen giini.imlizde egiLim, ogretim ve
ara§tirma hizmetleri bilim ve teknolojideki amans1z yan§m ve geli§mi§ligin temel ol9i.isi.i. durumundad1r. Egitilrni§ ve gerekli becerilere sahip insangi.ici.i say1smm 9oldugu ile ara§tirma ve incelemeye verilen
onem, bir iilkenin kalkmma temposunun ve 9agda§ iilkeler seviyesine
ula§ma arzusunun en onemli bir gostergesi olmaktadir.
Ulkemizde de egitim, ogretim ve bilimsel ara§L1rmarnn kalkmma
hareketi i9incleki onemi anla§1lcl!g·mdan belirli bir di:inemden itibaren
egitim ve ara§L1rma hizmetlerine miimkiin oldugu kaclar fazla kaynak
aynlmas1 9abalan siirdiir i.ilmekLedir. Ancak, geli§mekLe olan iilke ozellikleri i'.(inde Tiirkiye'nin kalkmma si.irecinde, egitim, ogretim ve ara§-
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tirma faaliyetlerine ay1rabilecegi kaynaklar bir yerde smirlt kalmakta··
c11r . Boylece egitim ve ogreLim hizmetleri ile ara§tlrma ve inceleme
fa,aliyetlerinin her ge9en gi.in biraz daha hayati bir onem kazanmas1
ile, kalkmma hamlesi i9inde bu faaliyetlere sm1rh kaynak tahsisi 9eli§kisi kar§1smda egitirn hizmetlerine baz1 alLernatif finansman imkan
ve kaynaklan bulma mecburiyeti ortaya 91kmaktadll'. Geli§mi§ i.ilkelerde yaygm bir §ekilde uygulanan ve o iilkelerin ortak ozellikleri i9inde ba§anh sonu9lar veren baz1 finansman yontemlerinin .iilkemizde de,
kencli bi.inyesine uygun ozellikler i9inde, uygu lanmas1 imkanlan aramp bulunmahdir. Nitekim son y1llarda iilkemizin ula§tlg1 geli§me seviyesi i9inde egitim hizmeLlerinin yiiri.iLiilmesincle ve bu hizmetlerin
finansmanmda yeni baz1 yollar ve imkanlar ara§tmlmaya ve uygulanmaya ba§lanm1§tlr. A§ag1da bu konuda ayrmt1h bilgi verilmeye 9ah§1lacaktir.
A.

Egitim Hizmetlerinin Kamuca F inansmanz

Geli§mekte olan iilkelerin temel ortak ozellikleri bu ekonomilerde
egitim karma malmm genellikle kamuca £inansmanm1 zorunlu k1lmaktad1r. Ger9ekten, geli§mekte olan i.ilkelerin yap1sal ozellikleri arasmda ozel 'bir bnem kazanan mim gelir seviyesinin di.i§i.ikliigi.i, gelir dag1hmmm adaletsiz olu§u, sermaye birikiminin yetersizligi, teknolojik
gerilik, para ve sermaye hareketlerinin geli§memi§ olmas1, a(_(1k ve gizli
geni§ bir i§sizler ordusunun varhg1, okur yazar oranmm di.i§iikli.igii,
h1zh niHus art1§1, kalifiye eleman yetersizligi, demokratik bir yonetimin
biitiin fonksiyonlan ile i§leyememesi gibi sorunlar kar§1smda dengeli
ve yeterli bir kalkmma h1zma ula§ma, sosyal giivenlik ve ban§, adil
bir gelir dag1hm1 ile kaynaklann eLkin kullamm1 gibi hedefler i(_(inde
egiLim hizmetleri kamusal yi:ini.i agir basar ve kam uca finansmam gerekli k1lan bir faaliyet ozelligi gostermektedir.
Ulkemizde de eg'itim ve ki.iltlir hizmetleri dah a ziyade sosyal bir
mal olarak di.i§iinlilen, planlanan ve bedeli yine kamu finansman teknigi it;inde vergi ile kar§1lanan bir hizmet durumundadll'. Ancak son
y1llarda bilim ve teknolojicle goriilen geli§meler kar§1smda egiLim, ogretim ve ara§t1rma faaliyetlerinin kazand1g1 onem ile iilkemizin ekonomik kalkmma siirecinde kateLtigi mesafe dikkate almarak, iilkemizcle, egitim, ogretim ve ara§t1rma hizmetlerinin daha etkin ve yaygm
bir §ekilde yi.iriitiilebilmesini temin amac1yla egitim karma mahnda
ozel sek tOri.in nisbi oneminin artmlmasma gayret edildigi gori.ilmektedir.
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Egitim ve Ogretim Bilti;el eri

1985 y1lmda, MEB ve YOK harcamalan, kamu h arcamalanmn
% 8'ini te§kil etmi§tir (Ek table : 1). %8'lik bu oran egiLim ve ogretim
h arcamalan balmmndan Tiirkiye seviyesinde kallcmm1§ iilkelere k1yasla olduk<:;a dii§iiktur. Mesela bu oran Portekiz'de %22, Tunus'ta % 19,
K ore'de <){ 21 ve Urdiin'de % lO'dur.
Egit imdeki yatmm h arcamalan, 1977 y1lmdan bu yana gerelc toplam yatmm h arcamalanna olan oran olarak, gerekse reel anlamda
azalma egilimi gostermektedir. 1968 y1lmda egitim sektorii (toplam)
tum yatmmlarm % 12'sini Le§kil ederken, 1985'te bu oran % 3,8'e
dii§Inil§tiir. Azalmanm bu derece olmas1 egitim hizmetlerinin hacminin
biiyiimesinden kaynaklanmaktadir. Nitekim, egitim yatmmlan azallrken, okul ve iin iversitelere girenlerin say1s1 <:;ok h1zli artm1§Lir (Bkz.
ek table: 2).
Son ii<; y1lda (1983-85) devlet biitc;esinde yer alan MEB ve YOK'iin
okul harcamalan y1lhk % 10 oranmda azalma gostermi§tir. (Ek tablo:
3). Egitim ve ogretimin finansmanmdaki bu dii§ii§ egitimin kalitesi
bak1mmdan oncmli etkiler dogurmu§tur.
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Milll Egitim Geni;lik ve Spor B akanligi ( MEGSB) :

Milli egitim, harcamalarmm % 15'ini yaLmm, % 85'ini cari harc~
malara ayirmaktadir (Ek tablo: 4). Yatmm harcamalarmm c;ogu
( % 75'i) arsa almnna ve yeni binalann yap1mma, % 13'ii ise malzeme
ahmm a gitmektedir. Yatmmlarm c;ogu ilk ogren im ( % 54), gene! lise
(orta ogretim) ( % 13) ve teknik orLa ogretime ( % 10) yap1lmaktadJ.r
(Ek tablo: 5).
Milli egitim earl harcamalarmm c;ogu maa§ ve ticretlere gitmektedir ( %90,, Ek tablo: 6). Bu olduk<:;a ytiksek bir orandir. Harcamalardan en yi.iksek pay1 ilk ve orta ogretim alm1§tlr. B unlarm 1984 y1lmdaki harcamalar i<:;indeki pay1 % 62'dir. Gene! lise ogretimi toplam cari harcamalarcla % 14,5, endiistri mesleki (teknik) ogretimi % 15, k1z
meslek okullan % 3, ticaret okullan % 2 ve yeti§kinlerin egitimi % 4
pay alm1§t1r.
b)

Yuksek Ogrelim K urumu ( YOK ) :

Bir ulkede egitim harcamalannm ve dolay1s1yla egitim hizmetle·
rinin durumunu gosteren bir olc;ii de genel ve c;e§iLli egitim kademeleri
iLibariyle birim maliyeLleridir.

Ttirkiye'de mevcut 27 tiniversitenin 3'ii biiyiik ve geli§mi§tir. 1982
y1lmda kurulan 6 i.iniversite geli§memi§ bolgelerde yer alm1§ geli§me
i<:;inde olan tiniversitelerdir. Bu i.iniversiteler; Atatlirk, Cumhuriyet,
Dicle, Firat, inonti ve 100. Y1l Universiteleridir. 1984 y1lmda, YOK bi.it<:;esinin % 15'i yatmm harcamalarma aynlm1§t1r. Bunun biiyi.ik bir boliimti binalarm in§aasma gitmi§tir.

Ulkemizde fert ba§ma du§en egitim harcamalann m ger<:;ek seviyesi clti§l.lldiir ve bu da eLl<in olmayan bir sistemin g·ostergesini t e§kil
eLmektedir. Son ii<:; y1lda egiLim sekLorune tahsis edilen cari harcamalarda % 13'1Uk bir di.i§U§ izlenmekte ve bu durum eg;itim kalitesinde zararll et.idler gostermelcLedir.

1984 y1lmda personel maliyeLi toplam cari harcamalarm % 68'ine
ula§IDl§tff. Transfer odemeleri, ozellikle bore; geri odemeleri toplam cari h arcamalann % 8'ini yakacak giderleri ise % 5'ini te§kil etmi§tir.
Lojman, yurt, yemek ve ula§1m giclerleri cari harcamalardan onemli
pay alan kalemlerclir.

Birim maliyetlerin c;e§iLli egitim kurumlan arasmdaki dag1l1mmda
da olagan say1lmayan bir bcnzerlik mevcutLur. Nitekim, 1984'de birim
maliyetler (1983 fiyatlanyla) ilkokulda 49 $, genel lisede 189 dolar,
teknik lisedc 19G dolar, turizm ve ticareL liselerinde 157 dolar ve tiniversitede 601 dolar'd1r. (Blcz. Ek tablo: 7).

Egitim hizmetleri kamuca finanse edilen yatmm harcamalanmn
(toplam kamu yaLmmlannm) % 4'i.inti te§kil etmektedir. Be§inci Be§
Y1lhk Kalkmma Flam (1985-1989) doneminde miktar olarak 326,5
milyar TL. (1983 fiyaLlanyla) olacag1 ongoriilmektedir . bzel sektoriin
egitim yatmmlarmdaki paymm % 4 dolaylannda gerc;ekle§ecegi tahmin edilmektedir. Bu donemde egitim yatmmlarmm; yiiksek ogretim
% 26,8, orta okullar % 21,4, gene! ve meslek liseleri % 12,7, ilkokul
% 20,8, okul oncesi, %_ 6,1 §eklinde dag1lacag1 di.i§i.iniilmektedir.

Birim maliyetler ac;1smdan gene! ve teknik iiseler arasmcla benzerlik pek olagan clegildir. Zira, kural olarak teknik liselerde birim maliyetler genel liseye nazaran daha yi.iksek olur . Bu farkhhk da, Leknik
liselerin ara\,, malzeme ve diger atelye gerec;leri ihtiyacmdan kaynak ·
lanmaktad1r.
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Egitim Hizmetlerinde Ve Finansmaninda Ortaya
c;zkan Sorunlar

Bugiin tilkemizde egitim hizmetleri alanmda iki onemli sorun bulunmaktachr. Bunlardan birincisi hizmetin kalitesinin dii§mesi, cligeri
bu kalite dii§ti§iine sebep olan ve dii§ii§li. h1zland1ran, sektore tahsis
edilen kaynaklar daki azalmadJr.
Son ii9 y1lda MEGSB'nin cari biit9esi y1lhk %10'luk bir oranla
azalm1stir. Euna kar§1hk okullara kay1t y1ll1k %3,5 artm1§tlr. Birim
ba§ma ,dti§en cari harcama aym donemde daha h1zll dii§mli.§ ve bu dii§U§ % 13 olmu§tur. Tahsisatlar azdir, ogretmen maa§lan yeterli degildir. b gretmenler mesleki tatminsizlik ic;inde bulunmakta ve mali imkans1zhklarla m alzeme yeter sizliginden §ikayet etmektedirler. Kaliteyi
saglamak baknmndan <bu hususlar olduk9a onemlidir. MEGSB ve YOK
bu durumu gidermek i9in Okul Aile Birliklerinin ve ogrencilerin katk1lanm geni§letme yontinde c;all§malar yapmaktadir. Ancak, bu faaliyetlerin bir s1mn vardir ve fonlann azllg1 sistemi olumsuz yonde etkilemektedir. Egitim ve ogretimin her seviyesinde artan talepleri kar§1lamak i9in onemli arac;lara ihtiya9 bulunmaktadll'. Diger sektorlerdeki yatmmlarm oncelikleri ne olursa olsun, egitim hizmetleri alanma
kaynak bak1mmclan oncelik verilmesi gerekmektedir.
Ulkemizde §U an claki egitim ogretim sist eminde onemli baz1 yetersizlikler mevcuttur. A§ag1c1a ele alm an belli ba§h hususlarda gerekli
tedbirlerin ahnmas1, iyile§tirmeler yap1lmas1 yeniden yatm m i9in gerekli olan mali tasarrufu saglayabilecektir.
a)

Ogrelmen Ogi'enci Rasyosu :

Bu oran, ilk, or ta ve liselerde sabit §ekilde azalmaktadll'. Ve §U
anda olduk9a dti§tikttir. 1984-1985 y1lmda bu oran ilk okulda 31-1, orta okulda 23-1 ve lisede ise 12-1 seviyesindedir. Bu oranlar dii§iikttir
ve Milll Egitim Bakanh g1'nm stan darLlanna uymamaktaclll'. Bu standartlar ill{ ve orta okul i9in 40-l'dir. Bu lrnsus ogretmenler in verimsiz
kullanmmn gostermektedir. Eger Milli Egitim Bakanllg1 ilk okulda
40-1 ve orta okulda 35-1 oranlarma ula§may1 saglayabilir ve orta okula girenlerin say1smda y1ll1k % 0,5 oranmda bir artJ§ oram temin edebillrse 1987-2000 y1llan arasmdaki donemde net tasarrufun 3.888 milyar lira olacag1 hesaplanm1§tlr. (1984 fiyatlanyla) Bu miktar ilk ve
orta okullann 1984 btitc;esinin % 135'idir . (Document of The World
Bank, Report No. 6239-TU, s. 8).
1983-1984'de 322.320 ogrenci ve 21.000 ogretim elemam bulunmak-
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tadir. Bu durumda 15-1 olan rasyo iiniversite ii;in normal say1labilmektedir. Bu rasyo normal olarak tipta claha da dii§mektedir.
b)

Olwllarda ve Universitede Randmian :

~u anda ilk okulda kay1th olanlann % 9'u s1mfta kalanlan te§kil
etmektedir. Orta ogretimde bu oran % 19'dur. Eger okul randlll1am ilk
ve orta okulda sm1fta kalmalan s1flra indirebilirse 1987-2000 y1llan
arasmda t asarruf 82 milyar olacakt1r. Bu miktar 1984 btit9esinin %27'
sidir (Aym rapor, s. 10).

Universite seviyesinde sm1fta kalma olduk9a yiiksek seviyelerdedir. 1984 Haziram itibariyle ogrencilerin 4 ytlhk ogrenimi bitirme s iiresi ortalam a 4.75'dir. Bu durum, ogrencilerin dort te birinin 1 y1l kaybet tigini gostermektedir . Bumm or taclan kaldmlmas1 halinde onemli
mik tarda tasarruf saglanabilir.
Sm1fta kalma dan ba§ka OSYS sistemi de 1-2 y1l yiiksek ogrenime
devam edenlere iiniversiteye kay1t imkam tammakla verimsizlil{leri artll'maktad1r. 1985 y1lmda 88.000 ki§i olan bu grubun imtihan maliyeti
artmnaktadll'. Bu §ekilde okul degi§tirmede israfa sebep olmaktaclll'.
c)

Ok ul B inalannzn Durumu :

Gerek Milli Egitimin okul binalarmda gerekse iiniversite binalarmda ismma problemi vardir ve bu durum ek is1tma masrafl gerektirmektedir. b zellikle okul binalan esl{i modeldir ve 9ogu harap vaziyettedir. Okul binalannm modelinin in§aat ve baknn rnaliyetini dti§ii.rmek
igin degi§tirilmesi gereklidir.
Bu arada k1rsal alanlara ilkokul temin etme amac1 ile okullann
biiyiikliigiiniin dti§tiigii gor i.Umektedir. Aym zamanda okula dti§en ogretmen artmakta ve ogrenci-ogret men rasyosu azalmaktadll'. Bu durum gene! verimliligi etkilediginden yeni okul yerle§tirme politikas1
ve uygulamasmm gerc;ekle§tirilmesi zorunlu olmaktad1r .
d)

B ilgi Plan, Ara§lmna:

Egitimle ilgili bilgiler genellilde eski ve yetersizdir. Egitim planlay1c1lannm dogru karar verebilmeleri ii;in m aliyetlerle ilgili bilgi ve
verilerin temini gerel{ir. Yetersiz bilgi ek maliyetleri ar tl!'makta bir
unsur te§kil etrnektedir. Aynca egitimde ara§ttrma geli§tirme hizmetlerinin yeterli seviyede olmay1§1 da hem egitimin kalitesini dii§tirmek-

'

TDRKtYE'DE EGtT1M HlZMETLERf VE SON GELi$MELER

94

Prof. Dr. Fcvzi DEVR1M

95

te hem de <;agda§ bilim ve teknolojiye ayak uydurmada ve bilim ve teknoloji iiretiminde d1§a bag1mhhgin siirdiirillmesine sebep olmaktadir.

ilkogretim, kiz ve erkek btiLiin vatanda§lar igin Devlet okullannda paras1zdir.

Buraya kadar verilen bilgilerin l§lgmda Tiirkiye'de egitim hizmetlerinin temel ozellik ve sorunlanyla, kamuca finansmamn imkan ve
kaynaklan ana hatlanyla ortaya konmaya <;ah§1lm1§t1r.

Ozel ilk ve orta dereceli okullann bagll oldugu esaslar devlet okullan ile eri§ilmek istenen seviyeye uygun olarak kanunla dtizenlenir.»

B.

Egitirn Iiizmetlerinde Kamu Finansmanma Ek Olarak
Uygulanan Finans11ian Telcnilcleri:

Ulkemizde halen egitim hizmetleri genel olarak dogrudan finansman yontemi olan vergilerle finanse edilmekte, <;ok az bir k1sm1 ozel
egitim kurumlan tarafmdan ger<;ekle§tirilmekLedir. 3035 say1h kanunla degi§ik 625 Say1l1 bzel bgretim Kurumlan Kanunu ile her seviyede egitim ve ogreLim (okul oncesi, ilkogretim, ortaogreLim, v.b.) ozel
hukuk tilzel ki§ileri tarafmdan yerine getirilebilmektedir.
Aynca orgtin egitim d1§mda egitim, ogretim ve ara§tirma faaliyetlerinde ozel kesim ve gontillii sosyal organizasyonlarm da onemli katk1lan bulunmakLachr. Bu iilr faaliyetler arasmda ozellikle sanayi ve
mesleki kurulu§larm, vak1f ve demeklerin egitim, ktiltiir ve ara§tirma
hizmetlerini sayabiliriz. Son y1llarda egitim ve ogretimin kalkmma hareketi ii;indeki oneminin daha iyi anla§1lmas1 ile ibu tilr kurum ve kurulu§lar egitim ve ktilttir faaliyetlerine yaygm bir §ekilde destek olmaya ba§lam1§lard1r.
1 -

Yilkselc Ogrelirn Oncesi Egilim Jiizmetlerinde
Durum:

Ulkemizde egitim hizmetlerinin devlet yanmda ozel kurulu§larca
da geri;ekle§iirilebilmesi ii;in 19G5 y1hnda G25 __ say1h ((Ozel bgretii-:1. ~u
rumlan Kanunu)) yiiriirliige konulmu§tur. Ozel kurulu§larm eg1timogretim alamnda hizmet verebilmelerine ili§kin Anayasam1zda da baz1
hiikiimler bulunmaktad1r. 1982 Anayasasmm 42. maddesinde <lEgitim ve
Ogretim Hakk1 ve Odevi)) ba§llg1 altmda §U htiktimler yer alm1§tlr :
(lKimse egitim ve ogretirn hakl{mdan yoksun 'b1ralnlamaz.
bgrenim hakkmm kapsam1 kanunla tesbit edilir ve diizenlenir.
Egitim ve ogrctim, ALatiirk ilkeleri ve ink1laplan dogrulLusunda,
i;agda§ bilim ve egitim esaslanna gore, devletin gozetim ve deneLimi
altmda yap1llr. Bu esaslara aykm egitim ve ogretim yerleri ai;1lamaz.
Egitim ve ogretim htirriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan
kald1rmaz.

Anla§1ld1g1 gibi i..ilkemizde ozel egitim kurumlarma ili§kin esaslarm kanunla diizenlenecegi belirtilmi~tir. Daha onceki anayasalanm1zm
amir hiikiimleri geregi yiiriirltige konulan 625 say1h kanun halen ytirtirltikLe bulunmakla birlikte bir losun maddeleri 11.7.1984 tarih ve
3035 say1h kanunla degi§tirilmi§tir. Soz konusu kanunun 1. maddesi
ile kanun kapsam1 §U §ekilde geni§letilmi§Lir.
l<BU kanun, Ti..irkiye CumhuriyeLi uyruklu gergek ki§iler, ozel hukuk tiizel ki§ileri veya ozel hukuk hi.il{timlerine gore yonetilen tiizel
ki§iler tarafmclan a<;rlan olrnl oncesi egitim, ill{ogreLim, orta ogretim
kurumlan ve bu diizeycle haberle§me ile ogreLim yapan kurulu§lar, i;e§itli kurslar dershaneler, ogrenci eLi.id egitlm mcrkezleri, bir;ki diki§
yurtlan Ve benzeri kurumlann kurum ai_;ma, ogTeLime ba§lama, egitirn,
ogretim, yonetim, deneLim ve gozcLimi ile yabancllar tarafmdan ai;1lm1§ bulunan ozel egitim kurumlannm egitim, ogreLim, yonetim, denetim ve gozetimi konularmdaki htikiimleri kapsan> (3035 S.K. md. 1).
Egitim malmda kamu finansman yiiktini.i azaltmak amac1yla soz
lrnnusu 625 say1h kanunda ozel kurulu§lan te§vik edici c;ok onemli bir
hiiki..imde yiiriirli..ige konulmu§tur: l<OZel kre§ler, ana okullan ve meslek
okullan ile kalkmmada oncelikli yorelerde ai;1lacak ozel okullar ogre.
time ba§lad1klan tarihten itibaren on y1l stireyle geli.r vergisinden ve
kurumlar vergisinden muaf tutulurlar. Diger bOlgelerde ai;1lacak ozel
okullar ise bu muafiyetten be§ y1l siireyle yararlamrlar. Aynca egitim
ile ilgili olarak bu kanuna gore yap1lacak yatmmlar kalkmma plam
ve programlarmdaki uygun gortilen te§vik araglanndan yararland1nllr.»
ilk ve orta ogretimde orgiin egitim hizrneti veren ozel okullar yanmda, endi..istri-olrnl i§birligi esasma dayanan ve mesleki olrnl ogrencilerine beceri kazandirmay1 amai;layan bir uygulamadan da soz etmek yerinde olur. 19 Haziran 1986 tarih ve 19139 say1ll Resmi Gazete'de yaymlanarak ytirtirltige giren 3308 say1h c(Q1rakhk ve Meslek Egitimi Kanunu)) i;irak, kalfa ve ustalarm egitimi ile i§letmelerde yap1lacak mesleki egitime ili§kin esaslan dtizenlemekteclir. Kamm bir yandan c;e§itli sanayi ve mesleld kurulu§lardaki c;irak, kalfa ve ustalann
egitimini belirli bir dtizene baglarken, bir yanda n cla mesleki ve teknik ogretim kurumu endiistri-okul i~b irligi r;en;evesinde mesleki egitim
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gorerek beceri kazanmalarma imkan tammakt ad1r. Kanunun amacma
uygun fonksiyon gorebilmesi it;in «<;1rakhk, Mesleki ve Teknik Egitimi
Geli§tirme ve Yaygmla§Lirma Fonu» te§kil edilmi§tir.
Ulkemizde ozellikle 1980 sonrasmdaki geli§meler kar§1smda bir taraftan ozel okullann say1smda h1zl1 bir arL1§ gortiltirken diger taraftan
da ozel sektor sanayi kurulu§lanmn ve gontillti sosyal birliklerin egitim ogretim hizmetlerine katk1smda i:inemli arLl§lar olmu§tur.
<;e§iLli egitim kademelerinde ve yaygm egitim h izmetlerinde son
y1llardaki geli§meler izlendiginde §U tesbitler yap1la bilir :
- 1985-1986 ogreLim y1h itibariyle okul oncesi ogretim kurumlarmda resmi ve ozel okul, og;renci VP. ogreLmen say1larm1 gosteren tabla
a§ag1ya t;1kanlm1§t1r .
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gi gibi son y1llarda okul, ogretmen say1smda belirli bir azalma olurken,
ogrenci say1smda arti§ gorulmi.i§ti.ir.
- 1961-1982 doneminde ozel orta okullardaki say1sa1 geli§me Ek
Tablo: l O'da verilmi§tir. Tablonun incelenmesinden de gortilecegi gibi,
ozel orta okullarda amlan donemde okul saylSl 80-100 civannda_seyretmi§, buna mukabil ogretmen say1smda son y1llarda onemli azalmalar olmu§tur. Aym §ekilde ogrenci say1s1 da t;ok az farklarla y1llar itibariyle bazen art1§ bazen de azalma gostermi§tir.
- 1985-1986 Ogretim Y1h itibariyle lise seviyesinde ogretim veren
ozel ve resmi oku l ve ogrenci saylSl a§ag1daki gibidir.
TABLO : 2
1985-1986 Ogretim Y1lmda Genel Liselerde Durum

TABLO : 1

OKUL <;;ESiDi

1005-10!!6 Ogrc lim Y1hnd a Olc ul bncesi Durum
Ogr enci
Suuf
Say1s1
Okul Say1s1
Say1s1

RES Mt
Anaokulu
Uygulama Anadolu
Anasm1f1
Alt Ozel S1mf
OZEL
Turk Anaokulu
Turk Anasm1 f1
Yab. ve Anaokulu
Yab. ve Az. Anas1mf1
TOPLAM
Kaynak:

OKUL <;ESi Di

16
276
3076
622

Ogrclmen
Sayis1

1720
7499
85153
8020

138
834
4545
526

3607
40
185
517
106741

230
2
8
19
6302

1

87
5
384

12
3711

· DPT ve MEGSB·

Tablonun incelenmesinden gortilecegi gibi okul say1smda ozel okul
ile resmi okullarm clag1hm1 s1ras1yla % 2,5 ve % 97,5; ogrenci ve ogretmen say1smclaki dag1hm % 4 ve % 96 §eklindedir.
- Ozel okullardaki say1sal geli§me a§ag1daki gibidir :
Ozel okul say1s1 1961-62 doneminde 159 iken sanraki y1llarda once
bir artt§ gostermi§, 1970-71 doneminden itibaren azalma seyri gostererek 1981-1982 ogretim y1lmda lOO'e kadar dti§mti§ti.ir. Ozel okullardaki ogretmen say1smda da aym geli§me seyrini izlemek mtimktindtir.
6zel ilkokullardaki ogrenci say1s1 1961-1962 ogretim y1Imcta 26.050
iken sonraki y1llarda ~ok az say1da artma veya azalma gostermi§ 198182 ogretim y1lmda 27.976 say1sma ula§m1§t1r. Ek Tabla: 9'da gortilece-

RESM!
Lise
Fen Lisesi
Anadolu Lisesi
Ogretmen Lisesi
Ak$am Lisesi
OZEL
Ti.irk Lisesi
Yab. V€ Azm. Lis.
TOPLAM

Ok ul
Say1s1

Ogrenci
Say1s1

Okull~ma

Oram

1137
5
29
29
10

584018
11 145
10939
1610

45277
108
1212
984
33

58
25
1293

14155
1712
627679

2311
653
50578

lJOO
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Ta blodan da gortilecegi gibi, lise seviyesinde taplam okul say1smm
%6,5'u resmi; ogrenci say1smm %3'ti ozel, %97'si resmi §eklinde bir
dag1llm gostermektedir.
Ozel ogretim kurumlanyla ilgili olarak verilen istatistiki bilgilerden de anla§1lacag1 tizere, Ttirkiye'de ilk ve arta ogretim seviyesinde
ozel ogretim kurumlan dti§i.ik bir seviyede kalmaktadir. Devletin egitim
hizmetlerinin finansmanma sm1rh kaynak ay1rabilmesi soz konusu olduguna gore, ozel egitim ilk, arta ve lisede mtimktin olan her sahada
te§vik edilmelidir.
2 -

Yuksek Ogretimdeki Durum :

Ulkemizde ytiksek ogretim hizmeLieri de otedenberi geni§
olc;:tide vergilerle finanse edilmektedir. Bilindigi tizere yilksek ogretim

..
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hizmetleri i.ilkemizde katma bi.itgeli idareler olan i.iniversiteler tarafmdan yi.iri.iti.ilmektedir. Universiteler, kendi oz gelirlerinin gok yetersiz
olmas1 nedeniyle genel bi.iti;;eden onemli oranda pay almak durumundadirlar. Bu baklmdan esasen yi.iksek ogretim hizmetleri i.ilkemizde
dogrudan finansman yontemi ile finanse edilmektedir. Ancak 1984 y1lmdan itibaren i.ilkemize yi.ilrnek ogretim hizmetlerinde vergi ile finansman yanmda harg uygulamasma da gegilmi§tir.
a) 2547 say11l Yi.iksek Ogretim Kanununun 2880 say1ll kanunla
degi§ik 46. maddesi ile i.iniversitelerde ogrencilerin devam ettikleri ogrenim dallan dikkate almarak maliyet bedelinin en gok be§te biri seviyesinde olabilecek bigimde harg odemek zorunda olduklan hi.ikmi.i
getirilmi§tir. Soz konusu azami s1mr dikkate almarak her y1l odenecek harg mil{tanm belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmi§tir .
Soz konusu maddede isteyen ogrencilerin harglanmn borglanma veya
hizmet yi.iki.imliili.igi.i kar§1llg1 olarak devlet tarafmdan odene,bilecegi
belirtilmi§tir.
46. maddede ogrencilerden almacak harglann her i.iniversite bi.itge-

sinde ag1lacak bir ((Han;:lar Fonwinda t oplanmas1 bngbri.ilmil§ti.ir.
2547 saytll Kanunun 2880 say1ll kanunla degi§ik 47. maddesinin
(a) f1krasmda yi.iksek og;retim kururnlannm; Yilksek Ogrenim Kurulunun yapacag1 plan ve prograrnlar uyannca bgrencilerin beden ve ruh
saghgmm korunmas1, bannma, beslenme, 9al1§ma, clinlenme ve bo§ zamanlan clegerlendirme gibi sosyal ihtiyaglan kar§1lamak ve bu amagla, bi.itge imkanlan nisbetinde okuma salonlan, yatald1 saghk merkezleri, mecliko-sosyal merkezleri, ogrenci kantin ve lokantalan agmak,
toplant1, sinema ve tiyatro salonlan, spor salon ve sahalan, kamp yerleri saglamakla ve b unlardan ogrencilerin en iyi §ekilde yararlanmalan
igin gerekli onlemleri almakla gorevlendirmekteclir (Bkz.: 19.8.1983 tarih ve 18140 say1ll R.G.). Boylece 46 . macldeye gore ogrencilerden almarak ogrenci Sosyal Fonu'na aktanlan harglar 47. maddede belirtilen
usul ve esaslar dahilinde ogrencilerin, beslenme, bannrna, saglJk killti.irel ve sportif faaliyetleri igin ku!lamlmaya ba§lanmt§tlr.
Soz konusu 46. madde uyannca og;rencilerden almacak harg miktarlan Bakanlar Kurulunca y1llar itibariyle §U §ekilde belirlenmi§tir.

9o

Prof. Dr. Fevzi DEVR!M
TABLO: 3
OGRETiM DALLAitINA GORE ALINACAK HARC: TUTARLARI !*I
HARC: MiKTARLARI
Y0KSEK OGRETiM KURUMLARI
I. GRUP: Tip Fakiilteleri
II. GRUP: Di~ Hekimligi, Eczac11Jk, Veteriner Fakiil LeJeri
lll. GRUP : Tlbbi Biyolojik Bilimler Egitim-Ogretim
Program1, Miihcndislik-Mima rlik FakC1 ltcleri, Fen, Ziraat ve Orman Fakillteleleri , Fen-Edcbiyat Fakiilteleri (fen
Program Lan)
IV. GRUP: Hukuk, Siyasal Bilgiler, Siyasal Bilimler,
iktisat, i~letme, lk tisadi ve 1ctari Bilimlimler, Di!, Tarih, Cografya, Fen-Edebiyat Fakiilteleri CEdebiyat ve Sosyal
Bilimler Prog.I, Egitim, Ogrelim Bilimleri, Mesleki Egitim, Telmik Egilim, Giizel
Sanatlar, ilahiyat Fakiiltcelri.
V. GRUP: Yabanc1 Dil Destek Birimleri, Yabanc1
Di! Hazir!Jk Sm1flan, Konscrvatuarlar,
Dort Y1lhk Yiiksek O!rnllar, iki Y1lhk
Yiiksek Okullar, Hazirl1k Okullan, A<;:1k
Ogretim f akiilteleri.

1984-85

1985-86

1986-87

50.000

100.000

100.000

40.000

ao.ooo

80.000

35.000

70.000

70.000

20.000

40.000

40.000

10.000

20.000

20.000

C*J 16 Agustos 1985 tarih ve 18844 Say1lt Resmi Gazetede yaymlanan 85 / 9743 Say11! Bakanlar Kurulu Karan.

Uygulamada yukanda belirtilen hare; miktarlannm yans1 borg senedi, diger yans1 da nakit olarak almmakta, nakden odenecek boli.imii
i.ig e§it taksitte bdenirken (1984/ 85 ders yill igin dort taksit) uzun va~
deli faizsiz borg senecli ile i:idenecek olan k1smm og;rencilerin egitim
programlanm tamamlamalarmdan iki y1l sonra ba§lamak ve y1lcla i.ig
e§it taksitte olmak i.izere, yiiksek ogretim programmm normal egitim
si.iresi kadar yil iginde faizsiz olarak tahsil edilmesi ongbrillmektedir.
(Sava§ ve Ertel, 1987, s. 31) .
16 Agustos 1985 tarih ve 18844 say1ll Resmi Gazete'de yaymlanan
Bakanlar Kurulu karannm 12. macldesi yabanc1 uyruklu ogrencilerden
almacak ticretlerin mevcut harglann be§ lrntma kadar ve doviz olarak
tahsilini i:ingormektedir. Bu ogrencilerden almacak harg miktanmn tesbiti igin Yi.iksek Ogretim Kurulu yetkili lnlmm1§ ve Yi.iksek Ogretim
Kurulu da yabanc1 uyruklu bgrencilerin mevcut harglarm i.ic; kat1rn,
doviz olarak ve pe§in bdemelerini karara bag;lamt§tlr.

ikili anla§malar kapsamma giren yabanc1 uyruklu ogrencilerden
mi.itekabiliyet esasma gore iicret almmaktad1r.

iOo
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Han; uygulamasmm yabanc1 dilde egitim yapan kurumlarda % 20
fazlas1; d1§andan (extern) egitim yapan ogrenciler ic;in %20 eksigi ile
uygulanacag1, ba§ans1zhk sebebi ile normal egitim s iiresi tistiinde ogrenim yap1lan stireler ic;in ise %50 fazlas1yla uygulanacag1 her iki Bakanlar Kurulu karannda da yer almaktachr. Harc;lan Odeyemeyecek
durumda olan T.C. uyruklu ogrencilere hare; t ut annm en fazla yans1,
Ytiksek Ogretim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafmdan ((hare; kredisi»
olarak verilebilmektedir. Bu kredilere ili§kin i§lem ve esaslar ile ogrencilerin yiikiimliiltikleri Maliye ve Giimriik Bakanhg1 ile Ytiksek bgrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca c;1kanla11 yonetmelik hiikiimlerine
gbre ytiriittilebilmektedir.
Bu esaslar c;erc;evesinde 1984-1985 ogretim y1hnda ba§layan h are;
uygulamas1 yi.iksek ogretimde dogn1dan finansman yontemi olan vergiler yams1ra onemli bir gelir kaynag1 olu§itll'mu§tur. 1984 y1h ic;erisinde tiniversitelerin kendi oz gelirleri ic;inde hare; gelirlerinin pay1
% 8 iken ibu oran 1985 y1lmda %33, 1986 y1lmda ise % 59 olarak t ah min edilmi§tir (Sava§ ve Ertel, 1987, s. 33) .
b) Vak1f Universiteleri : 1982 Anayasasmm 130. maddesinin 2.
f1kras1 Turk Ytiksel\: Ogretim sistemine ccvak1f iiniversiteleri>i (Vak1f
ytiksek ogretim kurumlan) kavram lanm sokmu§tur. Soz konusu flkrada cc ... kazanc; amacma yonelik olmamak §art1 ile vaklflar tarafmdan
Devletin gozetim ve denetimi altmda yi.ilrnek ogretim kurumlan kurulabilir.)) htikmi.i yer alm1§tlr. Anayasanm bu amir htikmi.i c;erc;evesinde
2547 say11l Yi.iksek Ogretim Kanununa 17.8.1983 tarih ve 2880 say1l1
kanun ile ek madcleler eklenmi§ ve bu maddeler de vak1f iiniversitelerine ili§kin htil\:i.imler yer alm1§t1r. 9imdi bu ek maddelerde yer alan
htikiimleri k1saca inceleyelim.
ccVak1flar kazan<;; amacma yonelik olmamak §artlyla mali ve idari
hususlar cll§lllda, akademik c;ah§malar, ogretim elemanlannm saglanmas1 ve giivenlik yi.:inlerinclen bu kanunda gosterilen usul ve esaslara
uyrnak kaycllyla, yi.iksek ogretim kurumlan veya bunlara bagh birimlerden birini veya birclen fazlas1m kurabilirler. (Ek madde 2).
Vak1f veya birden fazla vakfm yetkili yonetim organlarmm yi.iksek ogretim mi.iessesesi kurma ile ilgili karar veya kararlan Vak1flar
Genel Mi.idtirliigi.i'niin olumlu yaz1s1yla. birlikte ve a§ag1daki belgelerle
Yiiksek bgretim Ba§kanhg1'na sunulur.
a) Kurulacal\: yi.iksek ogretim kurumunun bina, arac;, gerec; ve
diger maddi yap1lara sahip oldugunu ve m alzemelerinin haz1r
bulundugunu veya bunlarm saglanmas1 ic;in yeteri kadar meblagm tahsis edildigini gi.:isterir bir belge,
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b)

Kurulacak ytiksek ogret im kurumunun bir y1ll1k her c;e§it i§letme ve dig·er cari masraflarmm en az ylizde 20'sini kaq1layacak bir paranm, malm, ekon omik degeri olan bir hakkm
veya gelirin mevcut oldugunu veya buna t ah sis edildigini gosterir bir belge,

c)

Kurulacak yi.iksek ogretim kurumunun ve bunlara bagh birimlerin acllanm bildiren belge ile kurumun egitim, ogretim, mali ve idari konularda uygulayacag·1 esaslan gosteren taahhtit
belgesi,

d)

Vak1f ytiksek i.:igretim kurumunun egitim ogretim fonksiyonunu yerine getiremeyeceginin anla§1lmas1 halinde, bu madde
ile yi.iksek ogretim kurumuna t ah sis edilenlere yap1lacak i§lemi gosterir belge,

Ytiksek i:igretim kurulu tbelgeler i.izerinde gerekli incelemeleri yapt1ktan sonra bunlan gori.i§ ve i.:inerileri ile birlikte Milli Egitim Bakan1Ig1'na sunar.
Ytiksek Ogretim Kanunu'nun ge<;ici 4 ve miiteakip macldelerinde
vak1f tiniversitelerinin idari orgtitlenmesine ili§kin esaslar belirlenmi§tir. Ulkemizde ilk vak1f yiiksek ogretim kurumu olarak 1986-1987 ogretim y1lmda Bilkent Universitesi ac;1lm1§tlr. Anla§1lcllg1 iizere, vakzf
yiJJcsek ogretim lwrumlan lcamunun egitirne ayzracagz lcaynalcl ann
azaltzlmaszna neden olacagzndan, egitimin finansmanznda onemli bir
arac; olarak kar§1m1za. c;1kmaktadir.
3 -

Yaygzn Egitim-Ogretini Hizmetlerinde Durum:

Yaygm egitim bilindigi gibi, orgiin egitim gormemi§ ya da yeterince yararlanamam1§ her dtizeydeki l{i§iye ve onlann ihtiyac;larma
yonelik geni§ kitlelere ula§abilen bir egitim §eklidir. Yaygm egitim, orgtin egitim cl1§mda; Hulmk egitimi, yeti§kin egitimi, kitle eg·itimi gibi adlar altmda kamu ve ozel kurum ve kurulu§lar ile goniillii kurulu§lar tarafmclan ytiriitiilen faaliyetleri kapsamaktadll'. Okuma yc..-u ..
seferberligi, genel mesleki telrnlk kurslar, <;Irakhk egitimi, hizmet ic;i
egitim, yaygm egitim hizmetlerinin belli ba§h ornekleridir. Son olarak
a<;1k ogretim faki.utesi arac1llg1 ile televizyon yeni bir yaygm egitim
faaliyetine ba§larn1§ bulunmaktad1r.
Ulkemizcle, egitimclen beklenen gorevlerin yalm zca orgiin egitimce
yerine getirilmesi mi.imki.in olam1yacagma gore, yaygm egitimin bu
alanda. en etkili bir §ekilde kullamlmas1 zorunlulug·u d9gmaktad1r. Ni-
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tekim giini.imiizde gerel{ geli§mi§ gerekse geli§mekte olan iilkelerin ibirc;ogunda yaygm egitim alanmdaki. faaliyetlerin kalkmmaya ve sosyal
geli.§meye destek olacak bic;imde geli§tirilmesine gittikc;e artan bir onem
verilmektedir.
Yaygm egitimin c;ok say1da ki§iye hitap etmesi, iyi yonlendirildiginde ki§inin ve toplumun geli§mesine katk1da bulunma potansiyelinin yiiksek olmas1, maliyetinin dii§i.ik bulunmas1 bu sistemin tercib
edilmesine yol ac;maktadir.
I

Ulkemizde gen;ekle§tirilmi§ olan ve halen siirduriilmekte bulunan
yaygm egitim programlanna bir biiLi.in olarak bak1ld1gmda, elde edilen ba§anlann yam s1ra birtakun eksiklikler ve zaaflar da goze c;arpmaktadir. Bu hususlan §oyle ozetleyebiliriz :
Ulkemizde yaygm egitime, ek bir faaliyet, ihmal edilebilir bir egitim §ekli olarak bak1lmaktad1r. Bu durum yaygm egitim alamna hizmetin geni§ligi ile orant.111 imkanlar verilmesine engel olmaktadir. Bunun sonucu olaral{, te§kilatlanma ve bu alandaki istihdam yetersiz
kalm1§tir.
- Yaygm egitim faaliyetleri dagm1kt1r. Hangi kurumlann ne gibi
egitim program1 planlad1klan, uygulad1klan ve sonug ald1klan h akkmda elde yeLerli bilgi bulunmamaktadir. Kurumlar arasmda bilgi ah§veri§inde eksildikler bulunmas1, kalkmma ac;1smctai:i onem ta§1yan faaliyetlerde bo§luklara., gereksik tel<rarlara yol ac;abilmekLedir.
- Yaygm egitim faaliyeLleri genellikle dar mall imkanlarla yiiriitiilmekteclir. Ozellikle kamu kesiminde yaygm egiiim faaliyetlerinin
yap1ld1g1 binalar bak11ns1zdir, kadrolar eksik ve istikrars1zdir. Arac; ve
gerec;ler gok eksiktir. Bu alanda bugune kadar sagl!kli bir finansman
politikas1 geli§tirilememi§iir. Hangi ti.ir faaliyetlerin hizmeti veren kurulu§larca finanse edilecegi hangi ti.ir faaliyetlerin ise hizmetten faydalanan ki§i veya kurulu§larca kar§1lanmas1 gerektigi kesin olarak belirlenememi§tir. <;ol{ geni§ kitlelerin degi§ik ihtiyac;larma cevap veren
yaygm egitim gibi bir hizmetin, sadece kamu fonlan ile yi.iri.iti.ilmesi
beklenmemelidir.
SONU<;:

Geli§mekLe olan i.ilkelerde c;agumzda si.irdi.iri.ilen kalkmma mi.icadelesi bu i.ilkelerde egitim-ogretim ve ara§tlrma hizmetlerini si.iriikleyici unsur haline getirmi§tir. Ciddi bir yap1sal clegi§im siireci gec;iren
Ti.irkiye'de de bugi.in ula§1lan geli§me a§amasmcla, gagcla§ bilim ve teknoloji seviyesine ula§ma ve geli§mi§ i.ilkelerle c;e§itli yonlerden bi.iti.in-
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le§me ,hedeflerine uygun olarak, egitim-ogretim hizmetleri ile bilimsel
ara§tirma ve geli§tirme faaliyetleri son derece onem kazamm§tlr.
Kalkmma hareketini ba§an ile si.irdi.iren i.ilkemizcle devletin i.izerine di.1§en gorevlerin agirhg1 l<ar§1smda, egitim-ogretim ve ara§tmna
faaliyetlerine yeterli kaynak teminincle bi.iyiik s1kmt1 goriilmektedir.
Egitim hizmetinin topyekun kalkmma hareketi ve teknolojik yenilik
yoniinden ta§1d1g1 onem, bu hizmetlere ilave kaynak bulunmasm1 zorunlu k1lmaktadir.
Halen Ti.irkiye'nin ula§t1g1 kalkmma merhalesinde egitim hizmetlerinin kamu ve ozel sektor katk1lanyla miktar ve kalite yoni.inden beklenen seviyeye c;1kanlmas1 mi.lmkiin ve gereklidir. Bir yandan kamu kesiminin egitim hizmetleri alanmda israfl onleyici bir tutum ic;inde daha az kaynak ile daha gok egilim hizmeti vermesi, cliger yandan da ozel
sektbr ve goniilli.i sosyal birliklerin parah ogretim, sanayide egitim,
~i zmet ic;i egitim ve kamu yararma
egitim ve ara§tlrma faaliyetine
tiaha yakm bir ilgi ve daha fazla destek vermeleri sayesinde egit im
hizmetlerinin arzu edilen seviyede sunulmasma imkan verilmi§ olacaktll'.
Ti.irkiye'de egitim hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesi ve
egitime ek finansman temini yoniinden daha once belirtilen Ledbirler
yanmda a§ag1daki tedbirler de di.i§i.ini.ilebilir:
-

Mesleki liseler ic;in iki y1ll1k pilot egitim ba§lat1lmalld1r. Halen
uygulanmakta olan tic; y1ll1k si.lre uzundur ve maliyeti artir- ·
maktadll'.

-

Vergi rejimi, i§verenlerin egitim hizmetlerini finanse etmelerini
te§vik edici yonde cli.izenlenmelidir.
Egitim kurumlarmdaki doner sermaye i§letmeciligi h alen verimsiz c;ah§maktad1r. Bu kurulu§lann egitim hizmetlerine arzu edilen seviyede katk1da bulunmasm1 temin amac1yla;
Her ti.irli.i okul ve egitim kurumunun doner sermaye kurabilmesi imkam getirilmcli,

-

*
*
*

Bunlarm sermaye miktarlan artLmlmah,
Doner sermaye i§letmelerinin y1lhk karlannm onemli bir k1smm111 cloner sermayede kalmas1 saglanmahd1r.

- Ara eleman yeti§tiren Meslek Yi.iksek Okullan ogretim elemam,
atelye ve egitim malzemeleri yoni.inden takviye edilerek piyasanm il1tiyacm1 kar§uayacak kalitede ogrenci yeti§Lirebilecek seviyeye yiikseltilmelidir.

'fURKiYE:DE EG!TtM HiZMETLERt VE SON GELt$MELER

104

<;1rakllk ve Meslek Egitim Kanunu ile yeni bir anlay1§la di.izenlenen endi.istri-egitim ili§kilerinin kanunun amac; ve ruhuna uygun bir
§ekilde yi.iri.itiilmesi temin edilmelidir.
EK TABLO: 2
Toplam Yatmmlar, Egitim Yatmmlan !Milyar TL.J ve ilkokul, Ortaokul,
Lise, Universitc Ogrenci Say1s1
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EK TABLO : 1
Kamu Harcamalarmm Yiizdesi Olarak Egitim Harcamalan !1981-19851

Y at1nm Harcamalan
Cari Harcama lar

1981

1982

1983

1984

1985

3.8
10.5

4.8
13.1

3.7
15.6

3.1
12.6

2.9
12.7

Not:

Yatmm H arcamalan sabit yatmmlann yiizdesi olarak ifade edilmif}tir. Car i Harcamala r Milli Egitim ve YOK konsolide biitr;esinden ibaret olup, toplam konsolide biitr;edeki cari harcamala.nn yuzdesi olarak g6sterilmi~tir.
Kaynak : DPT ve Milli Egitim, Genr;lik vc Spor Bakanhg1 istatistikleri.

68
69
70

10.1
11.8
12.8
15.0
20.6
25.9
39.0
54.0
81.0
126.0

71

72
73
74

75
76
77
78
79

145.0

210.0
312.0
677.0
922.0
1.259.0
1.724.0
3.289.0

80
81
82
83
84

85

1.2
1.2
1.3
1.4
l.5
2.3
3.5
4.5
6.5
9.4
8.5
12.7
18.0
33.3
39.6
58.1
73.5
104.0

11.9
10.2
10.2
9.3
7.3
8.9
9.0

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
91.8
125.9
160.7

9.3

174.8

9.0

211.8
223.4
138.5
125.7
84.1
109.2
102.6
117.1

7.5
5.9
6.0
5.8
4.9
4.3
4.6
4.3
3.2

105.0

104 .0

4.7
4.8
4.9
5.0
5.2
5.3
5.4
5.5
5.5
5.4
5.6
5.6

0.64
0.70
0.78
0.85
0.89
0.90

0.94
1.00
1.10
l.10

1.10
1.20
1.20
1.20
l.30
1.40
1.70
N.A.

5.7

5.8
6.0
6.5
6.5
N.A.

0.394
0.432
0.480
0.515
0.533
0.589
0.652

140
147

159
150
168
177

262
322
344
346
338
270
237
240
282
323
398
N.A.

0.714

0.865
0.925
0.965
1.047
1.053
1.072
1.061
1.098
1.109
N.A.

Kaynak: Yatmm Rakamlan, Dev Jet Planlama Te9kilati Ogrenci Say1la n Devlet
istatistik Enstitiisu, MEGSB ve YOK'dan elde edilmi~tir.
Not: $ehirlerdeki universitc ogrenci yurllarma 1985 y1hnda aynlan 20 milyar TL.'lik 6zel fon harcamalan, Egitim sekt6r yat1nmlanna dahil edilmemi~Lir N.A. = Veri bulunamad1gm1 g6stermektedir.
EK TABLO: 3
Milli. Egilim Reel Harcamalan ve Yiiksek Egitim Program Harcamalan
1983-1985 !TL. Milyon, 1983 Fiyatlanylal
Yli. Buy. Oram
1983-1985
1985
1984
1983

Milli Egitim Bakan!Jg1
Toplamm yiizdesi olarak
y uksek 6gretim
Toplamm yiizdesi olarak
Toplam
Kaynak:

286.619
77.0

35.500
23.0
372.119

242.066
76.1
76.187
23.9

313.253

231.142
76.9
69.469
23.1
300.611

DPT ve Milli Egitim BaJmnltg1 istatistikleri.

-10.2
-

9.9

-10.1

EK TABLO:

4

Milli Egitim Bakanhg1 Yatmm ve Cari Harcamalan
!Milyon TL, 1983 Fiyatlanylal
Y1l. Buy. Oran1
1934
1935
1983-1985
1983
Y at1nm Harcamalan
Toplam Yiizdesi Olarak
Cari-Harcamalar
Toplamm Yiizdesi Olarak
Topi am
Birim Cari Har cama

35.650
12.4
250.969
87.6
286.619
29.990

35.398
14.6
206.668
85.4
242.066
24.893

-

32.882
198.260
85.8
231.142
22.500

-11.1
- 10.2
-13.4

Kaynak : DPT 1statistikleri.

EK TABLO:

5

1985 Y1h MEB BU.tee Yatmm Harcamalan Talebi
! 1000.- TL. OlarakJ
Harcama Kademe leri
Miktar
Yiizde
Proje Ara~tlrmalan
Arar;lar
Ter;hizat
1n~aat
Kiir;iik Onanmlar
Arsa Al!m1
Toplam
Kaynak : MEB P lanlama ve

Arn~tirma

210.000
35.000
8.514.000
48.915.000
7.506.000
3.010.000
68.190.000
Dairesi

4.0

14.2

0.3
0.1
13.0
70.8
11.3
4.5
100.0

EK TABLO: 6
1984 Y1llndaki Milli Egitim H aream alan (1000. - TL. O larakl

Digerleri

561.254
2.604.246
7.449.720
7.833.900

476.143
3.011.000
2.956.480

4.472.942
6.753.655
181.099.991
83.363.460

1.5
2.3
62.1
23.6

592.500
5.691.000
25.804.500
15.260.000

1 .2
11.4
51.7
30.6

5.063.442
12 444.635
206.904.491
98.623.460

9.642.067
261.445.729
69.7

1.482.900
21.176.347
7.3

8.986.580
3.0

11.124.967
291.608.656
100.0

3.9
100.0

2.238.000
49.947.00C

4.6
100.0

13.412.967
341.555.656

Ma.a<? ve

,, !dare Hi=.
1 / 1-lizm.
1 Jncesi ve ilk.
1 Jgretim

Toplam H alToplam
Yatinm Dag. YiizdesHareama
Hare.

3.911.688
3.673.256
170.639.271
72.573 .080

,,.,ma Tiirleri

1

Yat1nm
Har e. Da
Yilzdesi

Top la m
Tran sfer
Hareamalar

Der etler

JJ1~ 1 Yeti~kin

·'" sunulan biz, t.; l)Cr

Jllri

.I

J'OPLAM
.u n Yiizdesi

Ar~tirma

Kaynak : Milli Egitim Bakanllg1 Planlama ve

Dairesi.

EK TABLO: 7
Egi.timin Birim M a liyetleri v e V . B e~ Y1lhk Kalkm ma P lan1

H areama ve Maliyet H edefleri 11985-891
bg. Say.
1983 Fiy.
1983 Fiy.
Harcama
Birim
1984
1984 Har.
Maliyetl.
Milyar
Milyar
TL.
TL.
TL.

·1.,viyesi

Dolar

1984-85

1983 Fiy.
Don emi 1989 Y1h

Donemi
Y1lhk
Ogr. Say. Tahm. H arc.Bilyiime
1988 / 89

(1000

CMily. TLI

ola rakl
I 11

,,1

I

1
1 '

1
1

3.053.173
483.881
141.562
81.795
72.318
8.932.729
322.320
9.155.049

11:;0

I

,/.

/

lzLOkUI
I .ISO

,,, •1 u

T ic. Lis.

•• 11.a.1ip Lis.

I""

'J11 ,,h Ogretim
· 11);~1 'l'oplam
;u Ocak

1984

tarihindeki

1

18.109
4.239
12.868
5.969
9.517
251.934
91
342.834

14.991
58.403
60.600
48.650
87.733
19.008
188.219
24.965

120.7
28.3
8.6
4.0
6.3
167.9
61
228.6
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DiGER KA YNAKLAR

EK TABLO: 10
Ozel Ortaolmllarda Say1sal Gell11me
!Che! Ti.irk + Ozel Azmhk + Ozel Yabanc1J
Y1llar

Okul

1961-62
1962-63
1963-64
1964-65
1965-66
1966-67 '
1967-68
1968-69
1969-70
1970-71
1971-72
1972-73
1973-74
1974-75
1975-76
1976-77
1977-78
1978-79
1979-00
1980-81
1981-82

00
09
94
100
107
106
109
111
108
108
104
102
99
99
89
89
02
79
77
79
80

Ogretmen

-

DPT, V. Be~ Y1!1Ik Kalkmma Plam HazirlLk C::ah~malan, Egitim Sektor Raporu, Ankara 1982.

-

DPT, V. Be~ Y1l1Jk Kalkmma Plam, Egitim Ozel ihtisas Komisyonu, Yilksek Ogretim Alt Komisyon Raporu, Ankara 1983.

-

1987 Y1ll Programi.

-

2547 Say1h Yilksek Ogretim Kanunu.

-

625

-

3308 Say1h C::1rakhk ve Meslek Egitim Kanunu.

-

Arjo Kla mer, Conversation With Economists, New York, Kowman Allenhed
Publisher s, 1984.

-

Adrew Schotter Free Market Economics-Acritical Appraisal-New York, St.
Martin's Pross, 1985.

Ogrencl
17.255
18.243
19.398
+9.471
21.067
22.314
24.314
24.835
24.413
23.870
23.054
23.087
24 .430
25.528
18.155
23.064
22.624
21.690
21.789
21.234
20.930

1.250
1.460
1.586
1.553
1.448
1.625
1.047
1.332
1.436
1.490
1.695
1.700
1.696
1.942
l.225
1.004
961
852
833
932
934

Kaynak: DPT., MEB.

FAYDALANILAN KAYNAKLAR
1.

Akalm, Guneri, Kamu Ekonomi, Ankara 1981, A.'O. Bas1mevi 198l.

2.

Ata9, Engin, Tilrkiye'de Egitirn Hizmetlerinin Kamu Harcamalan A91smdan
Analizi, Eski!}ehlr 1979.

3.

Friedman, Milton, CapiLalism and Freedom, Chicago, 1962.

4.

Friedman, Milton, and Friedman Rose, Free to
Brace Javanovijh, 1080.

5.

Hank e, SLeve, •The Privatisation Obtion: An Analysis• Economic Impact, 1986/3.
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7.
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Say1h Ozel Ogrelim Kurumlan Kanunu

Doc. Dr. Mahmut DURAN
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baz1 nitelikleri dolaylSl ile tam kamusal mal (ara§t1rma, geli§tinne
faaliyetleri; ulusal teknolojinin ve kiiltiiriin tiretilmesi) baz1 nitelikleri
ile ozel mal (vergiden sonra ytiksek ogretim mezunlarmm lise mezunlanna gore iicret fark1 ya da be§eri sermaye) ve baz1 nitelikleri dolay1s1yla erdemli mal (ucuz kitap, yurt, yiyecek, kiiltiir ve spor faaliyetleri) ozelligini ta§1r.
YUKSEK OGRETiM HARCAM.4LARININ FiNANSMANI VE
ETKiN£i(;j (*)

Doc. Dr. Mahmut DURAN

GiRi$

Bu tebligde yiiksek ogretim harcamalanmn finansman sorunu ve
finansman yontemi ile etkinlik arasmda ili§ki problemi incelenmeye
gall§ilacaktir.
Soz konusu sorun ve problemin incelenmesi; her§eyden once, ytiksek ogreLim hizmeLinin kendi ozgti. niteliklerinin, bu hizmetin yarattig1 faydalann ve yiikledigi maliyetlerin ag1ga kavu§turulmasm1 gerektirmektedir. Bu amagla birinci boli.imde yiiksek ogretim hizmetinin niteliklerini, faydalarm1 ve maliyeLlerini ele alacag1z. ikinci boliimde, bu
hizmetin temel niLeliklerini temel alarak, sosyal yarann gen;ekle§mesi igin devletin yiiksek ogretime miidahale nedenleri iizerinde durulacaktir. Ytiksek ogretim harcamalan ve Tiirkiye'de bu. h arcamalarm
geli§imi ti.giincti. iboliimde ele almacaktir.
Son boliimde, tebligimizin Lemel konusu olan yiiksek ogretim hizmetinde finansman ve etkinlik sorunu ara§Lmlmaya gaba gosterilecektir. Bu gergevede ilk once, soz konusu hizmetin finansman yontemleri
ve bu hizmete aynlacak kaynaklan belirleyen etmenler incelenecektir.
Daha sonra da, yiiksek ogretimde etkinligin degerlendirilmesi ve bu
hizmetin finansmam ile etkinlik arasmda ili§ki ara§tmlacakt1r. Bu
baglamda yiiksek ogretimin ozelle§tirilmesi sorunu iizerinde durulacaktir.
1 -

Yillcselc Ogretim Hizmetinin Nitelilcleri

Yiiksek ogretim hizmeti tam kamusal mal olmaktan daha gok yan kamusal ya da karma mal niteligini ta§ir. <;iinkii yiil<sek ogretim;

Yiiksek ogretim hizmetinin yan kamusal mal olmas1, bu hizmetin
hem ki§ilere ozel fayda saglamasmdan hem de topluma d1§sal faydalar yaymasmdan kaynaklanmaktadir. Egitimin tiim faydalarmm, egitim hizmetlerine odemede bulunan ki§ide kalmas1 olanaks1zdir. Ayn1
zamanda da daha 9ok egitilmi§ ki§iler tarafmdan yaratilan d1§salhklardan daha az egitilmi§ ki§ileri mahrum b1rakmak olanaks1zd1r. Bu
nitelikleri ile egitim hizmetleri yan kamusal mal olup, bu hizmetleri
piyasa mekanizmas1 ile saglama giri§imleri, sonu9 olarak egitim hizmetlerinde sosyal yatmmlann eksik olmasma yol agmaktadir ( ').
Yiiksek ogretim karma malt fark1 taraflar (vergi miikellefleri-ogrenciler) igin degi§ik nitelik ta§Ir ( 2) :
- Vergi mtikellefleri as.:1smdan kamusal mal ya da erdemli mal
niteligindedir. Yiiksek ogretim daha aydm, demokratik, kiiltiirli.i yurtta§lann yeti§mesini saglar.
- Yiiksek ogretim ogrencileri bak1m111dan ise, lise mezunlanyla
vergiden sonra iicret fark1 saglayarak, be§eri sermayenin elde edildigi
ozel mal niLeligini ta§1r.
Boylece yiiksek ogretim hizmeti, Musgrave'in karma faydall mal
olarak adland1rd1g1 mallann ozel bir tiirii olarak niLelenebilir. Bu hizmet, yiiksek ogretim ogrencilerinin fayda fonksiyonlarmda hem kamusal, h em de ozel mal olarak yer ahr. Buna kar§1l1k, vergi miikelleflerinin fayda fonksiyonlannda sadece kamusal mal olarak yer almakta..
d1r.
A -

Yiiksek og;retimin ki§iye saglad1g;1 faydalar dogrudan faydalar,
topluma saglad1g1 faydalar ise dolayh faydalar olarak gruplandmlCll

III. Ulusal Maliyo Sempozyumunda Sunulan Teblig, 24-26 Nisan 1987, Gebze!stanbul.

Mark BLAUG, Economics of Education, Penguin Books. Middlesex, 1976, s.
107.

C2l
(*J

Yilkselc Ogretimin Faydalari

P. BOHM, · Financing Methods for Education., E.W. LINDHOLM CEd.l Property Ta.xation and Finance Education, Madison, Wisconsin U.P., 1974, ss.
27-40.
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maktadir. Aslmda sosyal fayday1 dogrudan ve dolayll faydanm toplam1 olarak ele almak daha uygundur; c;ilnkii toplum da ki§iye saglanan
faydadan yararlanmaktadir.
1 -

Dogrudan Faydalar

Yiiksek ogretimin ki§i olarak mezunlara sagladlg1 ba§llca faydalar §Unlardir (3) :

Dor;-. Dr. Mahmut DURAN

ciler ve tiiketiciler, sosyal optimum noktasmda gerc;ekle§mesi gerekli
denge fiyatlanndan sapm1§ farkh nisbi fiyatlarla kar§1la§irlar. Dolay1s1yla d1§sal fayda durumunda sosyal optimumun altmda iiretim ve tiiketim faaliyeti slirdiirillmektedir (~). Di§sal fayda durumunda kaynak
dag1hmmda sosyal optimumlarm sap1lmas1 ba§ka bir ifade ile genel refahm k1s1lmas1 kamu mildahalesini gerektirmektedir.
Yiiksek ogretimin ba§l!Ca dl§Sal faydalan §Unlardlf (0 )

:

-

Liseyi bitirenlere gore ilcret farkl yeni mali geliri saglar,

-

-

Lisanslistil ogretime devam olanag1 verir. Boylece yilksek ogretimi bitiren lisanlislii o?;retime devam ya da i§e girme arasmda
bir sec;im yapabilmektedir,

Yiiksek ogretim harcamalan dolay1s1yla yiiksek ogretim mezunlanmn d1§mdaki ki§ilerin gelirlerinin artmas1,

-

Buglinkii ku§agm daha iyi egitilmesi dolay1s1yla gelecek ku§aklarm gelirinin artmas1,

-

Ki§inin istihdam olanaklanm geni§letme gibi «parasal olmayan
sec;im olanaklan» sag·lar,

-- Toplumda potansiyel yetenekleri sec;ip bulma ac;1smdan etkin
bir mekanizma olmas1,

-

Ki§iye teknolojik degi§ikliklere uyabilme ve teknolojik i§sizlige
kar§1 kendini koruyabilme olanaklan verir,

-

i §gilcliniin istihdam bic;imini degi§tirebilme olanag1 saglamas1,

-

-

Son olarak, ki§inin tilketim kalitesini iyile§tirm~k ve tiiketimini c;e§itlendirmek gibi pazar d1§1 faydalar saglar.

Bilimsel ve teknik ara§tlrma ve geli§tirme ic;in kurumsal orgiitlenme saglamas1,

-

Hukuka sayg1y1 geli§tirmesi ve sosyal refah faaliyetleri ic;in gonlillii sorumluluk duygusunu artt1rmas1. Yliksek ogretim, her
iki durumda da vergilerle kar§1lanan sosyal hizmetlere talebi
dii§ilrecektir.

-

Ortak kiiltiir hazinesini
kuvvetlendirmesi,

-

Siyasal liderligi olgunla§tlrmak, bilgili sec;menler yerle§tirmek
suretiyle siyasal istikrann beslenmesi,

-

Egitilen ya da egitilmeyen ki§ilerin entellektiiel ufuklarmm geni§leLilmesi ve bo§ zaman faaliyetlerinden daha c;ok zevk ahnmasmm saglanmasL

Neoklasiklerin bir boliimil, yiiksek ogretimin ki§ilere saglad1g1
dogrudan faydalann ozelliklo mezunlara saglad1g1 mali kazancm onemli oldugunu ileri silrmektedir. Bunlar, yilksek ogretimin yaratt1g1 dolayll faydalann (d1§sal ekonomilerin) pek onemli olmad1g1m, bu faydalann abart1ld1gm1 belirtirler.
2 -

Dolayli F aydalar ( Di§sal Faydalar)

Yiiksek ogretim hizmeti, bu maldan yararlanan ki§iler d1§ma ta§an, topluma yay1lan dl§Sal faydalar saglarlar. D1§sal faydalar, pazar
d1§1 kar§1llkll etkile§me olgusu sonucunda ortaya c;1karlar; ozel ve sosyal faydalar arasmda farkhla§maya neden olurlar. Bu faydalar, pazarlanamad1gmdan, piyasa mekanizmas1 ile degerlendirilip fiyat kar§lllgmda sunulamazlar.
D1§sal fayda soz konusu oldugunda, genellikle ekonomide olu§an
sosyal fayda fonksiyonu ozel fayda fonksiyonundan yilksektir. Dolay1s1yla, soz konusu mal ic;in olu§an piyasa fiyat1, ilreticiler ac;1smdan sosyal optimumu gerc;ekle§tirecek fiyattan dil§iik, t ilketiciler ic;in ise bu
fiyattan yiiksek olacakt1r. Boylece d1§sal fayda yayan mallarda, iireti(3)
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geli§tirerek

toplumsal dayam§may1

Yilkselc Ogretimin Maliyeti

Yiiksek ogretimin maliyeLi, ozel maliyet ve sosyal maliyet olarak
ikiye aynlmaktadir.
C4l

1. ONDEn, •Parnto Dergileri A<;;1smdan Boliinmezlik ve D1$Sa lhk Kavramlan,

(5)

Maliye Ens. Konfera nslan 23 Seri - Sene 1974 , istanbul 1975, s. 8.
M. BLAUG, Economic of Ed ucation, a.g.e., s. 108.
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Yuksek Ogretimin Ozel Maliyeti

Bu maliyet ozel dogrudan maliyetler ile dolayll maliyetleri kapsar. b zel dogrudan maliyetler; kay1t ve donem han; ve resimlerinden,
kitap, ders araglan masraflanndan ve ta§1t masraflarmdan olu§ur.
bzel dolayh maliyetler ise ytiksek ogretim ogrencilerinin egitimleri stiresince gah§mayarak vazgegtikleri kazang tutarmdan olu§ur. Bu tutar, vazgegilen tum firsat kazancmdan, egitim stirdtirtiltirken kazamlan tutar dti§Ulerek hesaplarnr(6).
Ytiksek ogretimin ozel maliyeti, ozel dogrudan maliyet ile ozel dolayh m aliyet toplammdan ogrencilere devlet ve vak1flardan saglanan
burs ve mall yard1mlar in dirilerel;.: bulunur (7 ).
2 -

Yiikselc Ogretimin Sosyal Maliyeti

Ytiksek ogretimin sosyal maliyeti; tum dogrudan ve dolayh ozel
maliyetlerle, devletin ve diger kamu lrnrulU§lanmn katland1klan maliyetlerin toplammdan olu§ur.
Devletin ve diger kamu kurulu§lanmn ytiklendigi dogrudan .maliyet kalemleri §Unlardtr : Muhafaza ve i§letmeye giren t oplam faktorlerin maliyeti (ogretmen ve idari personel maa§lan, z1mni kira), amortismanlar, fizik yatmmlar iizerinden h esaplanan zrnmi faiz gideri.
Kamunun usUendigi dolayh maliyetler ise spor tesisleri, yurt ve
kafetarya olanaklan gibi yard1mc1 hizmet giderlerini ; burslan; diger
yard1mlan (bzel tarifeler bigiminde yard1mlar, c;ocugu bgrenim goren
ailelere tamnan vergi indirimleri, malsal yard1mlar); sosyal gtivenlik
kurulu§lan tarafmdan yap1lan hizmet ve yard1mlan kapsar.
Yiiksek ogretimin sosyal maliyetinin hesaplanmasmm amac1, toplumun bu hizmete ayird1g1 kaynaklarm tutanm hesaplamak ve elde
edilen sosyal faydayla kar§1la§tuma yaparak aynlan kaynaklann etkin
kullamhp kullamllnad1g;1m belirlemektir. Ancak genellikle egitime aynlan kaynaklar incelenirken kamunun btitc;e kanahyla lrnlland1g1 kaynaklar tizerinde durulmakta; toplumun gerc;eli:: olarak egitime ay1rd1g1
kaynaklar ibmal edilmektedir (B) .

I
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ler yamnda, miktar olarak saptanmas1 gtic; olan niteliksel ogeleri de
kapsamma ahr (9) . Bu bak1mdan toplum tarafmdan ytiksek ogretime
aynlan toplam kaynak tutan ile toplumun ytiksek ogretim ve diger
faaliyetlere ay1rd1g1 kaynaklann bolti§timti tizerinde dikkatle durulm ahd1r. Yine bu c;erc;evede maliyet kavramma, parasal giderlere ek olarak genellikle istatistiklere dahil edilm eyen malsal nitelikte giderler
(transferler) dahil edilmelidir.
C -

Be§eri sermaye taraftarlan Fisher'in «sermayenin gelecekte hizmet ak1m1 saglayan herhangi bir stok oldugun tammmclan hareket
ederek egitim harcamalan m yatmm olarak kabul eclerler. Dolayis1yla, ytiksek ogretim mezunlannm lise mezunlarma gore omur boyu gelirini arttll'd1gmdan, ytiksek ogretim h arcamalan yatmm say1llr. Egitimin yatmm olduguna ili§kin iddialann en ikna edici yam, bireye
yap1lan egitim harcamalan mikLan ile ki§isel kazanr.; arasmdaki pozitif korelasyondur. Her egitim kademesinin a§1lmas1, bir oncekine gore
ticret fark1 yaratarak, ki§inin omtir boyu n et gelirini arttmr (11).
OLe yandan, be§eri sermaye taraftarlan, egitimin yatmm harcamas1 oldugunu «art1k faktor)) kavram1yla. da ac;1klarlar. Bu kavram,
egitimin btiytimeye yani uretim art1§ma katk1sm1 belirtir. Onlara gore,
bat1 ekonomilerinde GSMH'mn btiytime h1zmm iiretim faktorleri art1§
h1zm1 a§masmm nedeni, be§eri sermaye yatmmlannm dikkate almmay1§1dir(12). E.F. Denison'un hesaplamalanna gore A.B.D. ekonomisinin
1929-1957 doneminde btiyume hlZl % 2,93'dtir; 'buna kaq1hk aym donemde emek ve sermayenin toplam art1§ h1z1 % 0.92'dir ( 13). Bu durumda ABD ekonomisindeki buytime h1zmm % 2.0l 'lik k1smmm yani 2/ 3'
(9)
(10)
(11)

(7J

(8)

T.V. SCHULTZ, Investment In Human Capital, New York, Free Press, 1971,
s. 108.
M. BLAUG, Economics of Education, a.g.e., s. 49.
Alain BIEN AYME, · Les Ressources Attribues, a L'Ensegnement Superieur-.
Pr oblemes Economiques, No: 1693. 15 Octobre 1980, s. 18.

Egitim Harcamalarmin Yatmm .Kabul Edilmesi

Be§eri sermaye teorisi gergevesinde egitim harcamalanmn yatmm
oldugu ileri stirtilmektedir. Be§eri sermaye bireye mal olmu§ htinerler
ve kazamlm1§ diger n iteliklerin degeri olarak tammlanmaktadir(10).

Kaynak kavram1, niceliksel olarak belirlenen dar anlamda maliyet(6)
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Ed. Sage 1978.
A.J. CULYER, The Economics of Social Policy, London Martin Robertson,
1973, s. 45.
G. AKALIN, Yuksek Ogretim Karma Malina Maliyet-Fayda Analizinin Uygulanmas1, Ankara Dniversitesi Siyasal Bilgiler Fakultesi Yaym1, No: 444. 1980
i9inde s. 68.
T.W. SCHULTZ, Investment in Human Capital, a.g.e., s. 1-5.
E.F. DENISON, Sources of Economic Growth in the United States, Washington, Committee for Economic Development, 1962.
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uni.in arb§ hmm ai;1klamak gerekmektedir. Denison'a gore art1§ hlz1nm % 2,0l'lik boliimu, toplam faklor verimliliginden ya da artik faktor
denilen (A) 'nm paymdan kaynaklanmakLadir.
Blaug, Denison'un yontemini ele§tirerek, sorunu daha ai;1khga kavu§turmakta, ancak aym sonuca ula§makLad1r. Blaug'a gore Denison
yapt1g1 hesaplamalarda dogrusal, homojen ve teknik ilerlemeye kar§I
tarafs1z Cobb-Douglas liretim fonksiyonuna dayanm1ilLir( 1 ~) •
a,
f3
=AN K
= F izik lirlin
= Katsay1
= Sermaye girdisi (makina-saat)
= Emek girdisi (emek-saat)
(a + f3 = 1)

Q
Q
A
K
N

Yukardaki fonksiyonun logaritmas1 ahntp zamana gore turevi bulunursa biiyiime hlZl elde edilir.
Q = A + a N
Q = % 2.93

N
% 1.09
K = 7o 0.45

+ f3 K
a = 0.73

f3 = 0.27
a N + f3 K = % 0.92

Sonui;ta, artik faktor olarak A = % 2.01 bulunur. Buradan hareketle, a = 0.73 oldugu gi:izi:inline allmrsa, 1930-1960 y1llan arasmda
A.B.D.'de i§<;i ticretlerinin y1lhk art1§ hlZl olan % 0.94'lin 3/ 4'li ( %0.94
x %0.7 = 0.69), egilim sliresinin % 2.0l'lik art1k faktoriin % 23'ii
(0.68/2.93 = %23) egitimin katk1sm1 gosLermektedir(J 5 ).
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rincisi, insanlar belirli bir siire i§te gah§t1ktan soma bilgi ve yeteneklerini geli§tirdiklerinden, i§letmelerin maliyetleri yiikselmekteydi. ikincisi ise, sanayi devrimiyle birlikte gitlikge karma§1kla§an i§ ya§ammda
nitelikli i§ glicii darhg1 gekilmekteycli. Bu iki onemli olgu, loncalarm
mesleklere koydugu giri§ yasaklanmn kaldmlmasma ve devletin diger
ogretim kurumlanyla birlikte yiiksek ogretim kurumlanm kurmasma
yol ai;m1§tir. Devletin yiiksek ogrelim hizmetini tistlenerek vergilerle
finanse etmesi; i§letmelerin i§glicii maliyetlerinin di.i§mesine ve bu maliyetlerin onemli bir bi:iliimiinlin toplum tarafmdan kar§1lanmasma yol
ai;m1§tir.
Sanayi devrimiyle birlikte yaygmla§an yuksek ogretim gereksinmesinin ve talebinin, ozel i§letmelerce neden kar§1lanmad1g1 sorusunun yamt1 ara§tlnlmahd1r. Yiiksek ogretim hizmeti, A. Smith'in belirttigi gibi, ozel i§letmelerin saglayacaklan kann, yaptiklan giderleri asla kar§1layamayacaklan nedeniyle giri§meyecekleri kamusal yap1larm
ve kurumlann kapsamma sokulabilir. Dolay1s1yla bu yap1lar ve kurumlann kurulmas1 ve i§letilmesi devlete b1rak1lmahdir ( 16). Gergekten ozel
i§letmeler genellikle ytiksek ogretim hizmeti tiretmek istemezler: Birinci neden, bu hizmet her§eyden once btiytik yatmm ve i§letme gideri yap1lmasm1 gerektirmesidir. ikincisi, ancak varhkh kesimler yiiksek ogretimin bedelini i:ideyebileccklerinden yeterli bir talep olu§mayabilir. Aynca yliksek ogretimin alternalif maliyetinin ytiksekligi talebi
k1S1tlay1c1 etki yaratir. Euna ek olarak rekabet olgusu tek bir i§letmeye
yi:inelik talebi azalt1r. Sonugta yiilrnek ogrcnim hizmetini sunacak ozel
i§letme; yapt1g1 giderleri kar§1lama riski biiytik oldugunctary, bu alanda faaliyete giri§mekten kac;:mll', -ba§ka alanlara yonelir.

Piyasa ekonomisinin agirhkh oldugu iilkelerde gei;mh~ donemlerde
ve glintimiizde yiiksek ogretim hizmellerinin genellikle kamu kesimi
tarafmdan kar§1land1g1 gozlenmektedir.
Yiiksek ogretim kurumlarmm 19. yiizy1lda yaygmla§maya ba§lad1g1 ve devleti;e kuruldugu gozlenmekLedir. Bunun temel nedeni, sanayi devriminin ortaya i;1kard1g1 gereksinmelerdir. Bu devrimden i:inceki di:inemde ve devrimin ba§lang1g a§amasmda, bilgiler piyasada iii
iginde ogrenme yoluyla kazamhyordu ve mesleklerin yap1lmas1 izni loncalann tekelinde bulunuyordu. Bunun iki onemli sonucu vard1: Bi-

D1§salhklar ve kaynaklann tahsisinde etkinlik sorunu, devletin
ytiksek ogretime mtidahale elmesinin diger bir gerekgesini olu§turur.
Bu gerekc;:eye gore egitim hizmeLleri pazarlanabilir nitelikteki ozel
faydayla birlikte pazarlanmas1 olanakh olmayan d1§sal yararlar (tasarruflar) saglar. Egitim hizmelleri ozel le§ebbiis tarafmdan bir miktar arzedilebilir. Bunun nedeni, bu hizmetin bollinebilir ve pazarlanabilir ozel faydalar saglamas1d1r. Bu faydalan elde etmek isteyen ogrenci ve ailesi, gerekli satmalma gtictine sahipse gergek bir taleple
ortaya i;1kar. Yeterli satin alma gticti olmayan veya talep eltigi diger
mallar arasmda gocugu igin egitim hizmetine yeterli kaynak ay1ram1yan aileler, bu hizmele kaq1 gerc;:ek bir taleple orLaya glkamayacaklir.
Oysa, iyi egitim gormti§ fertlerden meydana gelen toplumlarda suglar

(14)

(16)

II -
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M. BLAUG, Economics of Education, a .g.e., s. 90.
A.g.e., s . 92.

A. SMITH, Recherches Sur la Nature ct Los Causes de la Hichesse des Na-

tions, Fransizca <;:eviri, Ed. Guillaumin, to59, Kitap 3, Cilt 3, ss. 29-30.
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azahr; ki§iler bilinc;li olarak oy kul1and1klanndan ve toplumsal ya§ama katilcllklarmdan demokrasi daha iyi i§ler ve siyasi istikrar saglamr; i1itelikli elemanlan n ilretimde gorev almalan yi.izi.inden kalkmma
h1zlamr. Bu siralananlar, egitim hizmetinin geni§ kitlelere yay1lmasmdan dolay1 elde edilen d1§sal Iaydalardu. Bu faydalar, boliinmez nitelikte oldugundan fayda fonksiyonuna girmez ve Iiyata yans1maz. Bu
yi.izden hizmet sadece ozel sekLor tarafmdan i.ireLilirse, her ne kadar
bir miktar i.iretim gerc;ekle§se bile; toplumun arzulad1g1 olc;i.ide kayn ak bu hizmete aktan lamaz. Diger bir deyi§le, ekonomide bi.itlin piyasalarda tam rekabet ko§ullan var olsa bile; d1§sal i asarruf doguran
mal ve hizmetler soz kon usu oldugunda, sosyal bak1mdan oplimal kayn ak dag1hmma eri§ilemez. Dolay1s1yla devletin, toplumu meydana getiren fertlere, h ie; olmazsa en di.i§i.ik seviyede bir egitim h izmeti sunmak
ic;in i.iretime mi.idahale eLmesi gerekli olur (1 7 ).
Yukarda genel olarak egilim i<;: in belirtilenler yi.iksek ogretim ic;in
de gec;erlidir. Yilksek ogrelim hizmetinin sunulmas1, piyasa mekanizmas1 c;erc;evesinde ozel te§ebbils tarafmdan gerc;ekle§tirilirse, t oplumsal ac;1dan yeterli miktarcla ilretilemez. Ki§ilerin yilksek ogretim hizmetine olan Lalepleri satm alma gilc;Ieri ve umcluklan ozel fayda tar afmclan belirlenir. Ki§iler, genel olarak yilksek ogretim hizmetinin
saglayacag1 dl§Sal faydalan ve sosyal fayday1 diklrnte almazlar. Yilksek ogretim hizmetini sunan ozel i§leLmeler ise, yalmzca pazarlayabilecekleri ozel fayday1 gozoni.ine a larak i1reLim mikianm ayarlarlar, yani kayn ak tahsisi yapa.rla.r. Bunlar, ilreLim miktanm saptarken pazarlan amaz nitelikleki d1§sal fayday1 gozonilnde bulundurmazlar. Bu durumda, yilksek ogretim hizmetine toplum ac;1smdan optimal kaynak
tahsis edilmez. Boylece, piyasada ozel te§ebbi.ise b1rak1ld1g1 zaman yilksek ogreiim h izmeti eksik ilretilecelctir. Oysa bu hizmete olan sosyal
talepte ozel ve d1§sal yararlar birlikte gozonilncle bulundurulmahd1r.
i §te burda, devlet ytiksel{ ogretim hizmetinin i.irelimin e mildah ale eder ;
yi.iksek ogretimin d1§sal yaranm dikkate alarak bilinc;li olarak yi.iksek
ogretime claha fazla kaynal{ aymr. Bu mi.idahale kalkmmalannda ni. telikli eleman k1tllg1 c;eken az geli§rni§ illkelerde ozel bir onem ta§ir.
Boylece devletin, ekonominin insan gilci.i ihtiyac1m, bu ihliyac;taki geli§meyi dikkate alarak planll bil' §ekilde yi.iksek ogrelime kayn ak ayirmas1, gen e! yaran olumlu yonde etkiler.
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k1ld1g1 takdirde, orta ogretim sonras1 egitimden yararlanabilecek yeten ege sahip olanlar, ozellikle yeterli gelire sahip olmayanlar ogretim
firsatma kavu§amazlar. Ki§ilerin kendi ogrenim talepleri, egitim para11 oldugu zaman gelir dag11lmmdaki e§itsizlikten etkilenir; parall fakat yeieneksiz olanlar egitim gori.irken, paras1z fakat yetenekli olanlar
egiLimden yoksun kalarbilir ve sonu9La kullamlan kaynaklardan en yi.iksek verim almmaz. Oysa bilgi ve hunerler ne kadar geni§ tabandan
sec;ilmi§ yetenekli ogrencilere verilirse egiLimden elde edilen sosyal
fayda o kadar yilksek olur (rn) .
III -

Yiiksek Ogretim Harcamalari

Gerri§ anlamda toplam yi.iksek ogretim harcamalan , kamu ve ozel
kesimin bi.itgelerinden yi.iksek ogretim hizmetlerine yapt1klan harcamalardir. Ba§ka bir anlat1mla yuksek ogrelim ha.rcamalan, bu hizmete
aynlan tum parasal kaynaklan ifade eder. Geni§ anlamda harcamalarm kapsamma merkezi devletin, katma blitc;eli kurulu§lann, kamu
iktisadi te§ebbi.islerinin, yerel yonelimlerin, diger kamu kurulu§lanmn,
ozel ki§i ve kurulu§lann yapt1g1 harcamalar girer. Dar anlamda ve
yaygm bigimde yilksek ogretirn harcamalan denilince genellikle merkezi devlelin ve kalma biitc;elere sahip olan yilksek ogretim kurulu§larm m h arcamalan anla§1lmaktad1r.
i ster geni§ isler dar anlamda olsun, yi.iksek ogretim harcamalan
ogrenci say1sma boli.inerek, ogrenci ba§ma birim harcama bulunur ..
Yukarda belirlilen toplam ve ogrenci ba§ma yuksek ogretim harcamalan, tam kar§1lamamakla birlikte, yi.iksek ogretimin maliyeLini
gosterir. Ancak buracla harcama ve ma.Ji.yet kavramlan arasmcta farka
dikkat etmek gerekmektedir. brnegiu, bir y1l ic;inde yap1lan yi.iksek
ogretim yatmm h arcamalan, toplam olarak harcamalara kat.1ld1g1 halde ; maliyetler h esaplamrken sadece yatmmlar sonucu ortaya c;1kan tesislerin amorlismanlan gozoni.inde bulundurulur. b te yandan yi.iksek
ogretimin sosyal maliyeti belirlenirken; harcamalarda hesaba katilmayan, say1sal olarak belirlenmesi glig olan unsurlar gozon iinde bulundurulmahd1r.

Yilksek ogretime devleL mi.idahalesinin diger bir gerekc;esi de firsat e§itliginin saglanmas1dir. Yiiksek ogretim sadece piyasaya b1ra-

Planlama c;ah§malarmcla yuksek ogret.ime aynlan kaynaklarm
makro duzeyde olc;iilmesi gerektiginden, harcama lann dogru bic;imde
saptanmasmm bi.iyilk onemi vard1r. Bunun ic;in, kamu kurulu§lanmn
biltc;elerinden yapt1g1 harcamalarla ozel yilksek ogretim kurulu§larmm

(17)

118)

A. NEML1, Kam u Maliycsine Giri!j, 1stanbul Oniversitesi Yaym1. No: 2565,
Guryay Matbaas1, istanbul, 1979, ss. 9-10.

K. BULUTOGLU, Kamu Ekonomisinc Giri!j, lkinci Bas1m, Ankara, 1977, ss.
268-269.

.
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harcamalan toplanmall; bu tutara yiiksek ogretimde kullamlan net dl§
yard1m eklenmelidir. DevleLin ozel ogretim kurulu§lanna yapt1g1 yard1mlann gift say1lmamas1 ic;in, bu yard1mlar soz konusu kurulu§larm
harcamalanndan dii§iilmelidir. Boylece toplam yiiksek ogretim giderleri, .

Doc. Dr. Mahmut DURAN

TABLO: I. Yiiksek Ogretim Harcam8 lanmn Toplam Egitim Biitce Hareamalan
ve GSMH icinde Pay1 l o/o l
'

1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

Kamu yiiksek ogretim giderleri
- bzeI yiiksek ogretim giderleri (clevlet yard1mlan indirilmeli)
- Net di§ yard1m
toplam1 olarak bulunur.

(l9l

M. ADEM, Turk Egitiminin Ekonomik Politikas1. Ankara Bilim Matbaas1,
197,

SS.

22-26.

Yiiksek Ogr. Hare. %
Top. Biitcc Hare.

Y11lar

-

Toplam yiiksek ogretim harcamalan gayri safi milli has1laya ya
da milli gelire boliinerek, bu harcamalann ulusal ekonomi ic;incle pay1,
bir anlamda da milli gelirin ne kadarhk bir boliimiintin yiiksek ogretime aynld1g1 hesaplamr. Aynca bu oran, iilkeler arasmcla kar§1la§tirma yapma olanag1 saglar. Ancak, bu lrnr§1la§tirma yap1hrken §U noktalara dikkat edilmelidir: ilk once, kar§Ila§tirma ekonomik geli§me diizeyi c;ok farkh olmayan iilkeler arasmda yapilmalldir. ikinci olarak,
oran hesaplamrken payda da GSMH'mn temel almmas1 daha uygundur. <;unkii iilkemizde oldugu gibi birc;ok i.ilkede yiiksek ogretim bina
ve tesisleri igin biitgelerde amortisman aynlmamaktadir(W).
Tablo : !'de Tiirkiye'de planh kalkmma doneminde yiiksek ogretim harcamalarmm GSMH'da paymm geli§imi gosterilmi§tir. I. BYKP'
da yiiksek ogretim harcamalannm GSMH'da pay1 ortalama % 0.3 olup,
bu payda degi§iklik olmam1§t1r. II. BYKP'da soz konusu harcamalann
pay1 % 0.46'ya yiikselmi§, donemin ba§mda bu pay % 0.4 oldugu halde sonunda % 0.3'e dii§mii§tiir. III. BYKP doneminde harcamalarm
pay1 % 0.64'e 91km1§; donem ba§mcla % 0,3 olan pay donem sonunda
% l'e ula§IDl§tlr. 1978 y1lmda yiiksek ogretim harcamalarmm, tiim
planh donem ic;in en yiiksek oran olan % l 'e yukseldigi gozlemlenmektedir. 1977 ve 1978 y1llannda hiikiimetlerin yiiksek ogretime bilyUk
onem verdigi goriilmektedir. IV. BYKP doneminde ise pay % 0,68'e
yiikselmi§tir; bu pay planh donemde ortalama olarak en yiiksek oram
olu§turmaktadir. Son olarak V. BYKP'nm ilk tic; y1lmda pay % 0,57
olarak gerc;ekle§mi§tir. 6 Kasun 1981 tarihinde yiiriirliige giren 2547
sayih kanunla kurulan yiiksek ogretim kurumunun olu§turulmasmdan
sonraki donemde, soz konusu pay % 0,6'da kalm1§tir. Oysa bu pay,
YOK'den onceki be§ y1lhk donemde % 0.92'dir. YOK'iin kurulmasmdan sonra yeni tiniversiteler agllmasma ka r§m, yiiksek ogretim harca malannm GSMH'da pay1 azalm1§t1r.
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1.7
1.4
1.6
1.9
2.2
2.3
2.1
2.3
2.5
2.7
2.9
2.5
2.5
3.6
2.(J
2.6
2.1
2.5
4.0
4.0
3.0
3.0

Y li.ksek Ogr. Hare. %
GSMH
0.3
0.4
0.3
0.4
0.4
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.7
0.7
0.8
1.0
0.8
0.7
0.6
0.6
0.7
0.6
0.5
0.6

Not: 1983 ve sonrasmda biitce odenek rakamlan esas almm1~t1r.
Kaynak: D.!.E. Y1l11klan; V. S•va~. N. Ertel, Tiirk Yiiksck Ogrelim Sisteminin
Ekonomik Avidan Genet Bir Analizi, Marmara Dn. Tiirkmer Yay., 1stanbul, 1987. s. 21 Tablo: 10.

IV -

Yukselc Ogretimin Finansmam

Bir iilkede ytiksek ogretimin finansman bigimini ekonomik etmen.
le~ yam~.da siy.~~i t~ri~1i v~ sosyal etmenler belirler. Ancak bu tebligi-

m1zde, yuksek ogret1mm fmansman bigimlerinin ekonomik etkileri incelenecektir. Bu yap1hrken baz1 sosyal etkilerde gozoniinde bulundurnlacaktir.
Burada iizerinde durulmas1 gereken en onemli konu, bir tilkede
topl~msal yaran maksimuma g1karmak igin nas1l bir finansman yonv

tem1 uygulanacag1dir. Bu gergevede biittin tilkelerde uygulanacak bir
~!nansman yonteminin varoldugunu ileri siirmek giig goriinmektedir.
Ozellikle geli§mi§ illkelerde uygulanan finansman ttirlerinin ekonomik
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geli§mi§lik diizeyi ve sosyal yap1s1 farkl1 azgeli§mi§ iilkelerde de uygulanmas1m ileri slirmek isabetli olmayacakt1r.
Ekonomik geli§rhe siirecine bagh olarak yiiksek ogretim mezunlarma talebin artmas1, yiiksek ogretime daha fazla kaynak aynlmasm1
gerektirmekteclir. bte yandan geli§meyle birlikte oxtaya 91kan gelir art1§1, artan yiiksek ogret,im hizmetlerini finanse edebilecek kaynaklan
da arttirmaktadir. Yiiksek ogretim iisti.in maldir (20), talebinin gelir esnekligi biiyiiktilr. Burda temel sorun, genel yararrn bir olglitii olan
milli geliri maksimize etmek ic;in yiiksek ogretime aynlan kaynak toplammm belirlenmesi· ve bu kaynaklarm etkin kullamlmas1d1r. Bu baglamda, belirlenen amaglar dogrultusunda ibir toplumun insan giicii
planlamas1 yap1lmah ve nl.lfusun yiiksek ogretimde optimal kullamm1
saglanmal1dir.
A -

Finansman Yontemleri

Yiiksek ogretim hizmeti yan lrnmusal mal olmasma kar§m, genellikle tam kamusal mallar gibi vergilerle finanse edilmektedir. Bunun yamnda, c;ogunlukla yiiksek ogretimin hem vergilerle hem de harglarla finanse edildigi goriilmektedir; ancak iilkemizde oldugu gibi harglarla finanse edilen k1s1m gok dii§iik diizeyde kalmaktadll'. bzellikle
1980 y1lmdan itibaren dtinyada yiiksek ogretim hizmetinin finansmamnda harglara agirhk verilmesi yoniinde bir egilim vardir; bu egilim
iilkemiz igin de gegerlidir.
Ulkeden ulkeye ctegi§mekle beraber yiiksek ogretimin finansman
yontemleri iig grupta toplanabilir :
1) Dogrudan qevlet tarafmclan finansman. Bu finansman yonteminde yiiksek ogretim t am kamusal mal say1larak devlet tarafmdan
vergilerle finanse edilmeli::tedir. Bu yontemin uyguland1g1 iilke~erde
devlet yiiksek ogretimin orr;iitlenmesini kendi iizerine almi§tll'. Isveg
ve Norvec;'te bu finansman bic;irni gec;erlidir.
2) K1smi finansman. Yiiksek ogretim yan kamusal rnal kabul
edilerek bir boliirnii ya da tarnam1 fiyatlandmlarak han;larla finanse
edilir. Anglo-Sakson iilkelerde bu finansman bic;irni uygulanmaktadir.
Genellikle devlet hizmetin uretimini gergekle§tirmektedir.

Burada dogruclan finansmanla lnsmi finansman arasmdaki fark1
belirlemede giigliikler vardir.
(20)

Fritz MACHLUP, Education and Economic Growt,
Nebraska Press, 1970, ss. 63-82.

Lincoln, University of
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Bu nedenle yiiksek ogretim harcamalarmm onemli iboliimiiniin
vergilerle kar§1land1g1, harglann paymm gok dii§iik oldugu finansman
yontemini dogrudan finansman; buna kar§1hk vergilerin paymm onemsiz harglarmm paymm btiyiik oldugu finansman yontemini k1sm:i fin ansman olarak ele almak daha dogru olacaktir. Bu bak1mdan Tiirkiye'de 1980'den onceki finansman ti.irii dogrudan finansman grubu iginde yer ald1g1 halde 1980'den sonraki finansman yontemi k1smi finansmana yakla§maktadir.
3) Dolayll finansman. Friedman ve yanda§lanmn onerdigi finansman bigimidir (~ 1 ). bnceki finansman yontemlerinde devlet genellikle yiiksek ogretim hizmetinin uretimini kendisi gergekle§tirdigi halde; bu finansman yonteminde bu hizmeti devlet ya da ozel kesim iiretebilir. Devlet ogrencilere lrnpon vererek, istedikleri ogretim kurumundan yararlanmalanm saglar; ogrenciler bu kuponlarla segtikleri kuruma ba§vurabilirler. Boylece devlet, kuponlarla ogrencilere kredi ya da
hibe bi<;iminde satmalma giicti transfer etmi§ olmaktadir.
Dolayll finansman yi:interni, yiiksek ogretimin ozelle§tirilmesine
olanak saglayan bir yontemdir. Bu yontem <;erc;evesinde devlet hizmeti kendisi tiretmek yerine, ogrencilere kupon vererek hizmetin ozel kesimden kar§1lanmasma olanak saglamaktadir. Boylece devlet dolayll
bigimde yiiksek ogretimi finanse etmektedir. Kupon yonteminin fakir
ogrenciler igin uygulanmas1 dii§iiniilmii§tiir. Dolay1s1yla devlet bu ogrencilere, paras1z yiiksek ogretim s unmak yerine; kuponlarla bunlarm
talebini ozel ogretim kurumlanna kaydirmaktadir.
B -

Yiiksek Ogretime Aynlacalc Finansman Kaynalclarz
Duzeyinin Belirlenmesi

Bir iilkede yiiksek ogretime aynlabilecek finansman kaynaklarmm
diizeyini belirleyen etmenler iig grupta toplanabilir(2ta).

(21J

-

Sosyal tercihler,

-

Milli gelir diizeyi,

-

Ytiksek og;retimin goreli maliyeti.

A.T. PEACOCK, J. WISEMAN, ·Principles of Educational Finance in Developed Countries., M. Blaug CEd.J Readings: Economics of Education, London, Penguin, 1968, ss. 343-359; M. FRIEDMAN, •The Role of Government in
Education», Capitalism and Freedom, Chicago University of Chicago Press,
1962, SS. 85-107.
(21•) G.S. BECKER, Human Capital and Personal Distribution of Income, Ann
Arbar, University of Michigan Press, 1967. ss. 27-32.
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Sosyal Tercihler

Bir Ulkede yi.iksek ogretime aynlacak kaynaklann dilzeyini etldleyen etmenlerin ba§mda, toplumun t ercihlerini belirleyen sosyal islek
gelmektedir. Yilksek ogretime yonelik sosyal istegi etkileyen ba§hca
etmenler §Unlardir (22) :
- Birinci eLmen, ilgili ya§ grubunun biiyiikli.igildilr. Ortaogretimi bitirenlerin say1sinda yi.ikselme, yilksek ogreLime kar§1 gosterilen
toplumsal istegi arttirmaktad1r.
- ikincisi, ortaogretimde saglanan egitimin dilzeyi yiiksek ogretime olan sosyal istegi etkilemektedir. Ozellikle ortaogretim a§amasmda verilen egitim diizeyinin yetersiz olmas1 ya da bu a§amada yeterli
bir meslek egiliminin yap1lamamas1 ytiksek ogretime yonelik toplumsal istegi arttll'maktadir.
- Ugtincii etmen ogrenci ve/ veya ailesinin orLaogretimi yukan
devresinde ve yiilrnelc ogrctimde yaptig1 h arcamalardir.
- Dordiinciisti, ogrencilerin ve ailelerinin yiiksek ogretimle ilgili
olanaklar konusunda sahip oldugu bilgiler ve dil§ilncelerdir.
- Be§incisi, yi.iksek ogretim kurumlanna giri§in kolay olup olmamas1 ve bu kurumlarda yeni ogrencilere bo§ yer saglamp saglanamamas1d1r. Dogal olarak ytiksek ogretim kurumlannm say1smm artmas1
ve varolanlarm bi.iyiimesi universitelere giri§i kolayla§tiracaktll'. Yiiksek ogretim kurumlarma giri§in kolayla§tln lmasmm, bu kurumlara
olan istegi arlt1rd1g1 gozlemlenmektedir.
- Altmc1 etmen ise, yiiksek ogretim gorenlerin gelirlerinde ortaya 91kan farkhhktir. Yi.i.ksek ogretim daha fazla meslek~ avantaj v.e
daha yiiksek gelir olanaklan saglad1gmdan, yilksek 6gret1me olan k1§isel ve sosyal isLek artmaktad1r.
2 -

Milli Gelir D ilzeyi

Yi.iksek ogrelime aynlacak kaynaklan belirleyen diger onemli bir
etmen de milli gelir ya da GSMH di.izeyidir. Bir iilkedeki milli gelirin
dilzeyi makro planda yi.iksek ogreLime aynlacak kaynaklan; ozelli~le
devletin milli gelirden vergiler yoluyla ald1g1 fonlardan soz konusu ogretiJ.ne ay1racag1 pay1 etkiler. bte yandan, ki§i iba§ma dil§en milli ge(22)

w. TAYLOR Ortaogretim sonras1 Egilim Politikas1 ve Planlamas1 Avrupa'cl <>
Gene! GOru;i.im CCcv.l, Av rupa Egitim Bakanlan Yedinci Konferans1, Bri.i.ksel, B-10 Jlaziran 1971. ss. 24-30.
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lir de ki§i ya da ailelerin yiiksek ogrelime ay1racag1 kaynaklar ilzerinde etkili olur. Bunun yanmda, milli gelirin dag1hmmm yi.iksek ogretime aynlacak kaynaklan belirlemede etkili oldugu gozonilne almmalidll'.
3 -

Yilksek Ogretimin Goreli Maliyeti

Yiiksek ogretimin goreli maliyetinin dilzeyi, bu h izmete aynlacak
kaynaklan etkilemektedir. ilk once, bu ogretimin ogrenci ya da ailesine olan bireysel maliyeti, bunlarm ayll'acag1 kaynaklan eLkiler. ikinci olarak, yilksek ogretimin devlete maliyeti diger kamu hizmetlerine
aynlacak kaynaklar da h esaba kat1larak bu hizmete aynlacak kaynaklar ilzerinde etkili olur. Son olarak alternatif maliyet bigiminde di.i§ilntilen yiiksek ogretimin sosyal maliyeti, ozellikle siyasal karar organlan diizeyinde karar verilecek kaynaklan belirlemede etkili olmaktadir.
bzet olarak, yilksek ogretime aynlacak kaynaklan belirlemede en
temel etmen siyasal iktidarlann tercihi olmaktadll'. Hlikiimetler ; yilksek ogretime olan toplumsal istek ve yiiksek ogretimin goreli maliyetinden etkilenerek kendi siyasal, ideolojik, sosyal ve ekonomik egilimlerine gore milli gelirden soz konusu ogretime aynlacak pay1 belirlemektedirler.
Bir illkede yiiksek ogretime aynlacak kaynaklarm optimal bigimde saptanmas1 gerekmektedir. Bu saptama yap1hrken iki temel oge gozoniinde bulundurulmahd1r. Birincisi, yliksek ogTetimin sosyal yara n ve
amaglan; ikincisi ise, yiiksek ogreLimin sosyal maliyeti yani a lterna tif
maliyetidir.
Bir illkede yi.iksek ogretime yonelik bireysel taleplerin toplam1mn
mevcut yuksek ogretim kurumlarmm kapasiLesini a§mas1 ilg n edenden
ileri gelebilir: Birinci neden milli geli.r diizeyinin yiiksek ogretime yeterli kaynak ay1rmaya uygun olmamas1; ikincisi bireysel taleplerin
toplammm sosyal talebi a§mas1: ilc;:ilnci.isii ise yiiksek ogretimin goreli
maliyetinin yilksek olmas1dll'. i\slmda bireysel t aleplerin toplammm
kapasiteyi a§mas1 genellikle bu iig nedenin birlikte etkisinden kaynaklamr. Ampirik olarak karnllanmas1 zor olmakla birlikte, Ti.irkiye'de
yiiksek ogretime olan bireysel talebin kapasiteyi a§masmm, milli gelir diizeyinin dli§i.ikli.igi.inden ve gbreli maliyetin yiiksekliginden ortaya
91kt1g1 ileri silriilebilir. i\ncak illkemizde milli gelirin dti§i.iklilgi.i ve goreli maliyetin yiiksekligi, yliksek ogretime yeterli kaynak aynlmamas1nm gerekgesi olamaz. Ti.irkiye'de kaynak t ahsisinde bozukluk ve kaynak kullarnmmda a§m savurganh k dikkate almirsa yi.iksek ogretime

126

YUKSEK OGRENIM HARCAMALARININ F1NANSMANI

daha fazla kaynak aynlabilecegi ortaya <;1kacaktir. Ulkemizde yiiksek
ogretime yeterince kaynak aynlmad1g1 gibi aynlan kaynaklar da etkin
bir bi<;imde kullamlmamaktad1r.
Tiirkiye'de yiiksek ogretime yeterli kaynak aynlmakta m1dir, ba§ka bir deyi§le iilkemizde yiiksek ogretime aynlmas1 gereken optimal
kaynak tutan nedir? Bu soruya Tiirkiye'de yiiksek ogretimin sosyal
maliyeti ve sosyal faydas1 ol<;iilerek dinamik bir yakla§1m 9erc;:evesinde
yamt vermek gerekir. Ancak tebligimizin dar s1mrlan ic;:inde bu soruya
yamt vermek olanakl1 goriilmemektedir. Bununla birlikte, Tiirkiye'de
yiiksek ogretime aynlan kaynaklarm durumunu belirleyebilmek ic;:in
a§ag1daki tablolardan baz1 sonuc;:lar c;:1karmaya c;:al!§acag1z.

TABLO: III. Yi.iksck Ogretimde Okullaf;ma Oram
Ulkcler
B. Almanya
Fransa
!talya
Beli;:ika
Hollanda
ABD
SSCB
Polonya
Ti.irk iye

1970

1975

1980

1981

1982

M1sir
Meksika
Brezilya
Arjantin
Suriye
Yunanistan
Ti.irkiye
A.B.D.
Kanada
Japonya
Fransa
Batt Almanya
!ngiltere
!svec
italya
lspanya
Sovyetlcr Birligi
Bu!garistan
Dogu Almanya
Yugoslavya

7.1
4.8
4.6
11.6
6.8
98
4.8

12.3
9.4
10.l
23.6
9.9
13.0
5.9
52.4
36.0
20.2
19.7
10.8
13.1
19.9
17.5
15.2
19.2
l4.7
22.9
18.5

13.3
12.9
11.3
18.2
15.1

13.5
13.4

13.7

19.3
14.9

19.9

5.2
54.2
36.5
20.7
20.1
20.l
14.8
24.6
19.7
18.2
19.7
12.3
23.8
18.5

5.2
54.9
37.3
20.5
20.9
21.9
15.4
24.9
18.9
18.7
19.8
10.8
24.1
17 .9

5.9

4 u:;

30.0
17.4.
15.8
10.8
17.6
12.8
6.7
18.9
11.7
17.8
12.8

Kaynak: UNESCO, Stalislical Yearbook 1981, III, ss. 247-256.

39.3
20.3
21.2
23.3
15.2
26.2
19.l
19.7
10.6
24.0
17.l

1951-55

1965-66

3.7
5.0
3.1 (2)
3.7
6.8

9.6 (I)
1 2.7
14.2
10.3
14.2
40.2
29.5
17.5
5.0

1.9

(% )

1075

1981

1985

52.0
22.1
16.9

53.8
21.3
17.5
6.0 (3)

9.5

Not: 1 (1967!, 2 119511, 3 Cl980J
Kaynak: 111. BYP s. 726; IV . BYP 454; V. BYP 116; T.C. Milli Egitim Baka nhg1,
Cumhuriyetin 50. Ylimda Milli Egitimimiz; L'Etat du Monde, Mospero,

TABLO : II. Yi.iksek 6grctimde 1000 Ki~iye Di.i~en Ogrenci Say1s1 Oram
Ulkeler
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Tablo: II'de goriildiigii gibi, 1970 y1lmda 1000 ki§iye dii§en yiiksek
ogrenci saylSl oram; ortalama olarak geli§mekte olan iilkelerde 7,1, geli§mi§ iilkelerde 19.1, sosyalist iilkelerde 15.3 olmasma kar§1hk Tiirkiye'de 4.8'dir. Soz konusu oran; 1981 y1lmda geli§mekte olan iilkelerde
13.3'e, g·eli§mi§ iilkelerde 25.9'a, sosyalist iHkelerde 18.2'ye yiikselmesine kar§m iilkemizde 5.2'de kalm1§L1r. Onbir y1ll!k bir donemde Tiirkiye'de 1000 ki§iye dii§en ogrenci say1s1 oram 4.8'den 5.2'ye c;:1karak yalmzca % 8,3 artm1§L1r. Tabloda gorulecegi gibi, Tiirkiye'de 1000 ki§iye
dii§en yiiksek ogrenci say1s1 oram; geli§mekte olan iilkelerden yakla§lk 2,5, geli§mi§ iilkelerden 5, sosyalist i.ilkelerden 3,5 kat daha dii§iiktiir.

Tablo : III'de gozlenecegi gibi, yiiksek ogrenci say1smm, yiiksek
ogretim ya§mda bulunan niifusun yiizdesi olarak hesaplanan okulla§ma oram; 1954-55 y1llannda Bat1 Almanya'da % 3.7, Fransa'da 5.0,
Hollanda'da % 6.8 oldugu h alde Tiirkiye'de % l.9'dur. 1965-66 y1llarmda aym oran Bat1 Almanya'da % 9.6, Fransa'da % 12.7, Hollanda'da
% 14.2, italya'da % 14.2, ABD'de % 40.2, SSCB'de % 29.5, Polonya'da
%17.5 olmasma kar§m Tiirkiye'de % 5; 1981 y1lmda ABD'de 53.8,
SSCB'de % 21.3, Polonya'da % 17 .5 olmasma ragmen Tiirkiye'de % 6
dolaymdad1r.
Tiirkiye'de 1000 ki§iye dii§en ogrenci say1s1 ve yiiksek ogretimde
okulla§ma oranmin bu denli dii§iik olmasma ragmen, devletin biit<;e
yoluyla yiiksek ogretime yapt1g1 harcamalann GSMH'ya oram; 1965'de
% 0.4, 1975'de % 0.7, 1980'de % 0.7, 1985'de % 0.5 olarak gerc;:ekle§mi§tir. 1979'da % 8'e c;:1kan bu oran 1985'de % 5'e gerilemi§tir.
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K1sacas1, geli§mi§ olan tilkelerde ytiksel< i:igretim gi:irenlerin toplam ntifus iginde say1larmm ytiksekligi de dikkate ahmrsa; Ttirkiye
gi:ireli ol:\rak bu kadar dii§iik 1000 ki§iye dii§en ogrenci say1s1, okulla§ma oram ve ytiksek i:igretime aynlan kaynak diizeyiyle, yeni bir teknolojik devrimin ya§and1g1 9ag1m1zda, geli§mi§ tilkelerle arasmdaki
ag1g1 kapatamayacaktir.
C.
1 -

Yulcsek Ogretimde Finansman ve Etlcinlik
Yuksek Ogrelim Hizmetinde Etkinlilc

Ytiksek i:igretim hizmetinde art1§, ulusal ekonomide kaynaklann
gi:ireli olarak i:inemli bir bi:iltimtintin bu hizmete aynlmasma neden olmaktadir. Aym zamanda yilksek i:igretim harcamalannm hem toplam
kamu harcamalan hem de kamunun yapt1g1 egitim harcamalan i<;inde pay1 ytikselmektedir. Dolay1s1yla, bu denli i:inemli kaynagm aynld1g1 ytiksek i:igreiirn hizmeiinde etkinlik ..btiyilk bir i:inem ta§1maktadir.
Ytiksek i:igretim planlamas1 yap1hrken harcamalarm i:izellikle yatmm harcamalarmm kalkmma plam i9inde i:ingi:irtilmesi yeterli degildir. Aym zamanda ula§1lmak istenen ama9lara gore, ulusal ekonom ideki kaynaklarm en iyi dag1hm1 i9in, ilk i:ince gene! olarak egiLimin
ama9lan d iger egitsel amac;larla kar§1la§tmlarak i:incelikler saptanmahdir. Bu i:incelikler belirlendikten soma saptanan ama9lara ula§mak
i<;in ytiksek i:igretime aynlan kaynaklann optimal dag1hm1 ve etkin
kullamm1 ger9ekle§tirilmelidir.
Ytiksek i:igretim hizmetlerinde etkinlik sorunu incelenirken her§eyden i:ince etkinlik kavrarm ac;1khga kavu§turulmahdir. Et kinlik si:izctigti saptanan ama9lara ula§may1 ifade eder (23); bir mal ya da hizmet
iireten bir kurulu§un ya da kurulu§larm ttimilniln, ger9ekle§tirdigi
sonu9 ya da 91kt1 ile ula§may1 planlad1g1 ama9 ve hedefler arasmda
uygunlugu gi:isterir. Et.kinlik iizerinde yarg1da bulunmak ama9lan n
ger9ekle§me derecesini degerlendirmek demektir( 2 4 ). Etkinlik verimlilik kavrammdan farkhd1r; verimlilik bir sonu9 ya da 91ktmm en az
kaynakla elde edilmesini veya mevcut kaynaklarla en9ok 91ktmm saglanmasm1 anlat1r( 2"). Bir kurulu§un verimliligi saptanan amac;lar
(23)
C24l
C25l
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dogrultusunda artarsa etkinligi yilkselir; b1ma kar§Ihk verimlilik arh§ma ragmen ama9lardan sapma varsa etkinlik azahr.
Etkinlik kavram1 dar ve geni§ anlamda incelenebilir. Dar anlamda
etl<inlik, bir kurulu§ dtizeyincle dii§i.inUlen mikro bir kavramclir. Geni§
anlamda etkinlik ise, bir kurulu§un boyutlarm1 a§an toplumsal dilzeyde ele alman makro bir kavramd1r. Ekonomik ac;1dan clil§tintildtigii
zaman, geni§ anlamda etkinlik, hem mikro hem de makro anlamda
kaynak tahsisinde etkinligi ic;eren bir kavram olmakl.adll'.
Bu genel a91klamalardan sonra, yilksek bgretimin toplumsal etkinligi; kar§1hkh et.kile§im ic;inde olan ti9 etkinlik kavrammm bile§imi olarak ortaya 91kar: D1§sal etkinlik, i9sel et.kinlik ve kurumsal etkinlik kavramlan.
Qagda§ anlam1 9en;evesinde d1§sal eU{inlik, ekonomik sisteme gore
belirlenir; yani bu etkinlik, ytiksek i:igretimin, ekonom ik sistemin gereksinimlerini kar§1lay1p kar§1lamad1gma gi:ire clegerlendirilir . Ancak
si:iz konusu etkinlik 9er9evesinde i:igrencilerin beklentileri de gi:izontinde bulundurulmahdll' ( ~G).
Gtinilmtizde ytiksek i:igreLimcle d1§sal eLkinligin i:igeleri §Unlardll' (2i). Birincisi, yiiksek i:igretim kurumlan kalifiye i§lerin btiyilk i:il<;tide artt1g1 emek piyasasmda gereksinimleri kar§1layacak mezunlar
yeti§tirmelidir. Ba§ka bir deyi§le, eger mezunlar i:igretim gi:irdiikleri
alanlarclaki i§lere girmede bir sorunla kar§1la§m1yorlarsa o yiiksek i:igretim sistemi etkindir. ikinci oge, ogrenci say1sm111 olanakli oldugu
kadar yiiksek olmas1d1r. U9tinciisU ise, yiiksek ogretim kurumlan; vermekle ytiktimlii olcluklan bilgi dinamigi, formasyon diizeyi ve silrekli
egitim arasmda saglanan eklemle§me ile uyumlu ve c;e§iLlenmi§ bir arz
sistemi lrnrmahd1r. Bi:iylece, yiiksek og;retimin verdigi ve belirli bir di:inemde ge9erli olan, ancak uzun cli:inemde yarars1z hale gelebilecek
uzmanhklar kolayca yeni ko§ullara uyarlanabilir. Bu tilr bir etkinlik
ekonomik geli§me tizerinde olclugu kadar sosyal ya§am ilzerinde de
olumlu etkiler yaratir.
Yiiksek i:igrel.im kurumlannm l9sel etkinligi ise bilgi edinmeyi dilzenleme kapasit.esine gi:ire belirlenir (!~8). Bu bak1mdan i:igretim teknolojisinin ve yi:inteminin bi.iytik bir i:inemi varclir. Ogretim teknolojisi ve

A. DELION, · Les Entrcprises Publiques et le Concept d'Efficacite•, Revue

Frarn;aise d'Administra lion Publique, No. 20, Oct-Dec 1981, s. 650.
A.g.e., s. 650.
C. LERAY, •L'Apprehension de J'Efficacite Dans Les Entreprises Publiques
Industrielles et Commerciales• , Revue Economique, Vol. 34, No: 3, Mai 1983,
s. 636-638.
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yontemi alanmda son 20-30 y1lda bi.iyi.ik geli§meler kaydedilmi§tir. Bu
geli§meler yeni di.i§iinceleri, yontemleri ve arar;lan uygulamak suretiyle yiiksek ogretimde etkinligi arttirmanm olanakll oldugunu gostermektedir. Ancak bunun gerr;ekle§tirilmesi; parasal kaynak, yeni organizasyon ve yeti§kin personel gerektirmektedir. Bu yolla etkinlig;in
arttmlmas1, yiiksek ogretim kurumlanmn organizasyon yap1lannda ve
ogretmen-ogrenci modelinde gerekli diizenlemelerin yap1labilmesine
baghdir. OLe yan dan ir;sel etkinligin arttmlmas1 ir;in smav sistemi bi.iyiik bir onem ta§Ir. Genellikle smavlar, ogrencileri smav bittikten k1sa bir si.ire soma unutulan bi.iyiik bir bilgi y1gmm1 ogrenmelerine zorlamaktadir. Bu nedenle r;e§itli iilkelercteki yiiksek ogretim lrnrumlannda
tek bir smavm yerine siirekli degerlendirme sistemi uygulanmal\:tad1r.
Bu sistemde, ogrencinin program boyunca ula§tlg1 standart gozoniine
ahnmaktadir.
Kurumsal etl{inlik; yi.iksek ogretimin, dii§iik ve orta gelirli toplum kesimlerinden, kiir;iik ve geri kalll11§ yorelerden gelen ogrencilere
olanak ve firsat e§itligi vererek demokratikle§meye katk1s1yla belirlenir. Yiiksek ogretimdeki bgrenci sayismdaki artl§, uzun siire yiiksek
ogretimin ki§iler arasmda firsat e§itligi saglad1g1 umudunu vermi§tir.
Ancak daha soma, d1§sal etkinlik gerr;ekle§tirilmeden, soz lrnnusu e§itligin olanakh olmad1g1 gori.ilmii§tiir. Bununla blrlikte ger;irilen deneyimler, firsat e§itliginin saglanmasmda d1§sal etkinligin gerr;ekle§tirilmesinin yeterli olmad1g1111 gostermi§tir (2n).
Genel olarak yi.iksek ogretime kat1lma oranmdaki artl§m, alt sosyal lrnsimlerin toplumdakl durumunu iyile§tirecegi dii§iiniilmi.i§tiir.
Ancak, 1960'11 y1llarda baL1 diinyasmda yi.iksek ogretimde ortaya r;1kan
geli§menin alt sosyal gruplann durumunu iyile§tirdigini gosLeren ornekler r;ok azd1r. (e§itli iilkelerde ortaya r;lkan durum farkhhk gi:.istermektedir 0 ) :
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cuklanmn oram 1960'11 y1llarda hissedilir olr;iicle artm1§tlr. Ancak bu
oran 1970'den beri % 12 ila % 15 arasmcla duraklam1§tir.
- isver;'te, giri§ilen bi.iyiik r;abalara ragmen, yiiksek ogretim kurumlannda degi§ik sosyal kesimlerden gelen ogrencilerin katilma oranlan arasmda belirgin farkhhklar vardir. 1977 y1lmda i§r;i kokenli, di.i§i.ik gelirli kesimlerden gelen ogrencilerin orarn; geleneksel Universite
dallannda % 22, k1sa si.ireli yiiksek ogretim kurumlarmda % 35 dolaymdad1r. Niteliksiz i§Gi ailelerinden gelen ogrencilerin, tiim yiiksek ogretim kurumlanna katilma oramnm di.i§i.ik oldugu gori.ilmektedir.
- ingiltere'de 40 y1ldan beri gerekli ko§ullan gerr;ekle§tiren ogrencilere gelir durumlarma gore burs verilmesine ve bunlann kay1t
han;larmdan muaf tutulmasma kaq1hk, i§r;i kokenli ogrencilerin oram onemli olr;iide artmam1§tlr. Halbuki aym donem ir;incle i§r;ilerin toplam niifus ir;indeki pay1 yiikselme gostermi§tir.
- Fransa'daki durum : Fransa'da yiiksek ogretim hizmeti kamusal mal kabul edilerek, bi.iyi.ik boliimii vergilerle finanse edilmektedir,
iiniversiteye giri§te smav yoktur. Boylece, alt ve orta sosyal gruplardan gelen ogrencilere yi.iksek og;retim olanag1 saglanarak, gelir dag1llmmda adaleti gerr;ekle§tirmek ve ki§ilerin demokrasiye katihm1 arttmlmak istenmi§tir. Ancak uygulamaya bak1ld1gmda, a lt sosyal gruplardan gelen ogrencilerin, toplam yi.iksek ogrenci say1Sl ir;indeki oramnm dii§iik kald1g1, ba§ka bir deyi§le bu kesimlerin yiiksek ogretim
hizmetinden daha az yararland1g1 goriilmektedir.
A§ag1claki Tablo : IV 1960-1984 y1llan arasmda babalannm sosyalmesleki durumlarma gore i.iniversite ogrencilerinin dag1l11mm; Tabla:
V aktif niifusun sosyal meslel{ gruplanna gore 1962-1980 y1llan arasmda dag1hmm1 gostermektedir.

e

TABLO: IV. Babanm Sosyal-Mesleki Durumuna Gore
Ogrencilerin Dagtlum I% J

- Kanada'da bliti.in sosyal kesimlerden gelen ogrencilere iiniversiteye giri§te e§it §ans sag;lanmas1 politikas1 izlenmesine kar§m, i.ini·
versitelerde iist ve orta kesimlerden gelen ogrencilerin oram daha yiiksektir.
C29l
(30)

Almanya'da iiniversiteye kay1t yapan ogrenciler ir;inde i§r;i r;o-

A.g.e.. s. 10.
OCDE, Role et Fonctions des Universites, Paris, •La Question de l'Acces et
son Evolution Depuis Vingt Ans, Problemes Politiques et Sociaux, La Documentation Frarn;:aise, No: 542, 5 Septembre 1986, &s. 22 ic;:inde.

Ytllar

<;mc;:i

1959-60
1978-79
1983-84

5.5
5.2
4.2

hc;:i
Memur

I Patron)
i!lveren

17.0
21.2

19.8
10.9
9.1

23.6

Serb.
Meslek ve
Yiiksek
Yonetici
32.6
36.0
32.8

Orta Ifad.
Yonetici
20.2
16.9
18.7

Kaynak : L'Enseignement Superieuret Son Efficacite; s. 45, Tab. 9.

Digerleri ve
Mesleksiz
4.9
9.7
11.3

...
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TABLO: V. Sosyal Meslek Gruplanna Gore 1968-1080 Y1llan
Arasmda (:all11an Ni.ifusun Dag1hm1 ! % )
1962

-

<;:iftr;i
i11r;i-Memur
1$veren
Serbest Meslek ve
Yuksek Yiinetici
Orta Kad. Yiinetici
Digerlerii vc m esleksiz

1968

1975

1980

15.7
59.0'
10.4

12.0
61.1
9.6

7.6
62.7
7.9

59.9

4.0
7.8

4.8
9.9
2.6

6.7
12.7
2.4

8.4
14.4
1.9

3.1

7.3
8.1

Not : Cal!$a n ni.ifus: 1968: 19.911.000, 1980: 21.593.000
Kaynak : L'Enseignement Superieur et Son Efficacite s. 40, Tab. 10.

Yukandaki tablolardan §U sonuc;lar c;1kanlabilir :
- 1960-1984 y1llan arasmda i:igrenci say1s1 4 kat artmasma kar§m
(269 .000'den 1.125.000'e yi.ikselmi§) babalanmn sosyal-mesleki gruplanna gore i:igrencilerin dag1hmmda gi:ireli olarak az bir degi§iklik olmu§tur. 196() y1lmda i:igrencilerin % 72,6's1 i§veren, serbest rneslek sahibi, yi:inetici gibi i.ist gelir gruplarmdan; % 27.4'i.i i§<;i, mernur, c;i.ftc;i
gibi di.i§i.ik gelir gruplarmdan geldigi halde; 1984 y1lmda i.ist gelir ki:ikenlilerin oram % 60.6, di.i§i.ik gelir ki:ikenlilerin oram % 39.4'di.ir. Dikkat edilecegi gibi ogrenci say1smm % 400 artmasma kar§1llk, 24 y1lhk
bir si.irede, di.i§i.ik gelirli i:igrencilerin oram ancak % 12 artm1§tir.

- bte yandan c;ah§an ni.ifus ic;inde di.i§i.ik gelir gruplannm oram
yi.iksek oldugu halde, bunlarm c;ocuklarmm toplam i:igrenci say1s1 ic;inde oramnm di.i§i.ik oldugu gi:izlenmektedir. 1980 y1lmda i.ist sosyal grubun toplam c;ah§an ntifus ic;indeki pay1 % 31 olmasma kar§m, bunlarm c;ocuklanmn toplam i:igrenci ic;indeki oram % 64; aym 'y1l alt sosyal grubun aktif ni.ifustaki pay1 % 69, c;ocuklann oram % 36'd1r. Gi:iri.ildi.igi.i gibi i.ist sosyal gruplardan gelen ogrenciler yi.iksek i:igretimden
daha fazla yararlanmaktad1r.
Belirtmek gerekir ki Fransa'da i§<;i ailelerinden gelen ogrenciler
ic;inde ba§annm di.i§i.ik oldugu ve bunlarm iiniversiteyi bir yada iki y1lda terk ettikleri gi:izlenmektedir. Bundan da, sadece i.iniversiteye giri§in smavs1z ve yi.iksek ogretimin paras1z olmasmm, yi.iksek i:igretimin
kurumsal etkinligini saglamaya yeterli olmad1g1 sonucu c;1kanlabilir.
Yukandaki saptamalardan yi.iksek ogretin1i vergilerle finanse etmenin gelir dag1hmm1 di.izelLmede etkin olmad1g1 sonucu c;1kanlabilir.
Ancak §U noktalar gi:izi:ini.inde bulundurularak bu sonucu ihtiyatla kar§Ilamak gerekir :
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- Degi§ik tarihlerde yap1lan incelemelerde alt sosyal kesimlerden
gelen i:igrencilerin toplam yi.iksek og;renci say1s1 ic;inde oranmm di.i§tik
gi:iri.ilmesine kar§m, bu oranda goreli olarak ki.ic;i.ik de olsa yi.ikselme
vardir. bte yandan list sosyal kesimlerden gelen ogrenciler arasma,
ilerleyen zaman ic;inde alt kesimlerdeki ailelerin c;ocuklannm kat1ld1g1
gozden irak tutulmamahdir.
- Vergilerle finansmanm gelir dag1hm1 i.izerinde etkisi; dag1hmm
goreli olarak az c;ok dengeli oldugu, sosyal kesimler arasmda a§m dengesizliklerin olmad1g1 geli§mi§ i.ilkelerde ihmal edilebilir. Ancak bunun
aksine, vergilerle finansmamn etkisi, gelir dag1hmmda bi.iyi.ik dengesizliklerin oldugu az geli§mi§ tilkelerde c;ok onemlidir. Bu i.ilkelerde vergilerle finanse edilen yi.iksek ogretim; dti§i.ik gelirli ailelerin c;ocuklanna ogretim olanag1 saglayarak hem gelir dag1hmmda adaletin saglanmasma hem de yetenekli genc;lerin yeti§mesiyle iktisadi kalkmmaya
katk1da bulunmaktadir.
- Yi.iksek i:igretimin, gelir dag1lHnm1 eLkileme politikasma elveri§li olmas1 ic;in i.iniversite di.izeyine kadar zorunlu egitimin mevcut
olmas1 gerekir. Halbuki yukardaki i.ilkelerin c;ogunda liseye kadar zorunlu ogretim vardir. Boylece dti§i.ik gelirli ailelerden gelen c;ocuklarm onemli bir bi:iltimi.i i.iniversite di.izeyine kadar ula§amamaktadir.
bte yandan i.iniversiteye kadar zorunlu egitimin mevcudiyeti de yeterli olmamaktad1r. Hem zorunlu egitim olmah, hem de bu egitimin
kalitesi iyi olmahdir; i:igrenciler yeteneklerine gore ytiksek ogretime
yi:inlendirilmelidir. Bu yonlendirmenin birc;ok i.ilkede etkin bic;imde
yap1lmad1g1 gozlemlenmektedir.
- Yi.iksek i:igretimin ki§isel maliyetlerinin yi.iksekligi nedeniyle alt
sosyal gruplardan gelen ogrenciler, bu maliyetleri yeterince kar§1layamamaktadir. Yani yi.iksek ogretimin devlet tarafmdan vergilerle kar§1lanmas1, paras1z sunulmas1; tek ba§ma fakir ogrencilerin okumas1 ic;in
yeterli bir etmen degildir. Genellikle devlet tarafmdan yap1lan yard1mlar yetersiz kalmaktad1r. Yap1lan bir ara§tlrmaya gore, 1975 y1lmda,
Fransa'da ogrenci ba§ma yap1lan ki§isel harcama toplam1 16.000 frank
oldugu halde, kamu ancak bunun % 26'sm1 kar§1lamaktad1r (31).
K1sacas1 yi.iksek ogretimin ic;sel, d1§sal ve kurumsal etkinligi birbiriyle kar§Ihkh eLkile§im ic;indedir ve bu hizmetin ekonomik ve toplumsal etkinligi bu tic; etkinligin bile§kesi olarak ortaya c;1kmaktad1r.
Gtini.imtizde etkinlik ac;1smdan en iyi yi.iksek i:igretim sistemi Ja(311

BIENAYME, a.g.e., s. 18.
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ponya'da bulunmaktadir. Bu sistem etkinlikle demokrasiyi bagda§tirabilmi§tir. Gerc;ekten yiiksek ogretim c;agmda bulunanlarm onemli bir
oram tiniversitelerde okumaktad1r. Yiiksek ogretim kurumlan, ogretim
ile istihdam arasmda uygun! uk sorunuyla yakmdan ilgilenerek, ogretimi ekonominin insan gticii ihtiyacma gore yonlendirmekiedir; boylece
di§sal eikinlik aritmlmaktadtr. bgretimde uyulmas1 gereken ko§ullann
ac;1k ve sec;ik belirtilmesi ve oriak kaibul gormesi ic;sel etkinligi artt1nc1 bir etmen olarak ortaya c;1kmaktad1r. Bu ko§ullara uyulmas1 ciddi ve etkin bir smav ve sec;im organizasyonu ile saglanmaktadir. Bu
organizasyon aym zamanda yonlendirme sistemi olarak i§lev yapmaktadir (32).
2 -

Yuksek Ogretimde Finansnian Yonteminin
Etlcinlikle ili§kisi

Ytiksek ogretim hizmetinin finansmam konusunda iki ana goru§
c;at1§ma halindedir: FiyaLla.rla ya da harc;larla finansmam savunan ve
vergilerle finansmam savunan gorti§ler. 1970'1i y1llann orialarmdan
itibaren dtinyada yaygmhl{ kazanan ve neo-klasik anlay1§t an esinlenen
ozelle§tirme ak1m1 c;erc;evesinde de ytiksek ogretimin fiyatlarla finansmam egilimi daha geni§ bir uygulama alam bulmaya ba§lamu~tll'. Ulkemizde de 1980'den sonra yiiksek ogretimin ozelle§tirilmesi ve fiyat
yoluyla finansmam yontinde bir uygulamaya girildigi gozlenmektedir.
Yiiksek ogretimin fiyatlarla finansmamm ve ozelle§tirilmesini savunanlar ba§hca §U gerekc;eleri ileri stirmekiedirler.
- Yiiksek ogretirnin fiyat yoluyla finansmam kaynak dag1hmmda etkinligi arttmr. Fiyat mekanizmas1 iiretilen mal ve hizmet miktan ile ttiketici talebi arasmda uygunlugu daha kolay bic;imde saglar,
ozelle§tirme, yiiksek ogreLim hizmetinin bu hizmetten yararlananlann
gereksinme ve istemlerine uyumunu gen;ekle§tirmeye yard1mc1 olur.
- Fiyat yoluyla finansman, yiiksek ogreLim hizmetinin savurganca ttiketimini engeller. Eger ogrenciler bir bedel odemezse yiiksek ogretimden etkin bic;imde yararlanmazlar, boylelikle aynlan kaynaklar
israf edilmi§ olur. Vergilerle finansman durumunda ogrenciler ve aileleri yiiksek ogretim hizmetini serbest ma.I gibi goriirler. Bunun sonucunda baa§n oram dii§er, ogreLimin kalitesi bozulur ve ogretim siiresi uzar. Vergilerle finansmanda ogrencileri savurganhktan ahkoyacak bir mekanizma yoktur. Halbuki yiiksek ogretim toplum bak1mmC32l

CRUSON, MARKIEWICZ; a.g.e., s. 10.
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dan pahah bir mal niteligi ta=?ir ve bu hizmete, alternatif
alam olan kit kaynaklar aynlmaktadir.

kullamr~1

- Yiiksek ogretim hizmeiinden, mezunlar birey olarak biiytik yararlar saglad1gmdan, bu hizmet yalmzca sosyal yarar ve d1§sal yarar
saglayan tam kamusal bir mal olarak kabul edilemez. DolaylSlyla bu
hizmetten yararlananlar bunun kar§1hgmt odemelidirler.
- Yi.iksek ogretimin vergilerle finanse edilerek paras1z sunulmas1,
ogrenciler arasmda f!l'sat e§iiligini gen;ekle§tirmede yeterli olmamakt adir. Qi.inkti yiiksek ogretimden yararlanma, btiyiik olc;iic.le tigrenci
ailelerinin ait oldugu mesleki ve sosyal gruba baghdir.
- Kamu harcamalanm kar§llamak ic;in kamuya yap1lan
odemelerin ozellikle vergilerin pay1 c;ok artm1§tlr. Avrupa'da
melerin GSMH ic;indeld pay1 %40-48 arasmda degi§mektedir.
rumda yiiksek ogreLim hizmetlerinin geli§tirilmesi ozelle§tirme
yoluyla finansmanla olanakhd1r.

zorunlu
bu odeBu duve fiyat

Ytiksek ogretimin vergilerle finan:>e edilerek kamu tarafmdan sunulmas1m savunanlann neo-klasik gorii§e ele§tirileri ve ileri siirdiikleri
ba§llca §U noktalar c;erc;evesinde toplanabilir :
- Yiiksek ogretim hizmeiinin vergilerle kar§1lanmas1 makro etkinligi arttmr. Bunun ba§hca n edenleri §oylece s1ralanabilir :
1) Yiiksek ogreLim hizmeti kamusal niteligi agir basan bir maldir; toplum ic;in onemli d1§Sal yararlar dogurur. Daha oncede ac;1klad1g1m1z gibi ytiksek ogretim, piyasamn diizenlenmesine b1rakil!l'sa, pazarlanamayan dt§sal yararlar nedeniyle toplumsal bak1mdan yeterli
miktarda tiretilmez, eksik miktarda iiretilir. Ba§ka bir anlat1mla ytikselc ogretin1e optimal kaynak tahsisi yap1lmaz. Bu olgu, fiyatlar yoluyla finansmanm makro a;;1dan elkinligi saglamaya yeterli olmad1g1m gosterir. bzelliklc kalkmma sorunuyla ka!·§1 kar§1ya bulunan, nitelikli eleman s1kmt1S1 c;eten az geli§ml§ tilkelerde btiytik kaynak kayb1
demektir.
2) Yiiksek ogretimin fiyatlarla finansmam ile etkinlik arasmda
her zaman dogrudan bir ili§ki kurulamaz. bgrencilerin bir bedel odemeleri nedeniyle ytiksek ogretimden etkin bii;imde yararland1klan ve
tiniversitelerin de gelirlerini fiyatlar yoluyla sagladiklan ic;in etkin c;ah§t1klan gori.i§ii tarti§mahd1r ve birc;ok ko§ula baghd1r. Odedikleri bedeli rahatc;a ailelerinclen kar§Ilayan ogrenciler, yi.1ksek ogretimden
maksimum yarar saglama kayg1smda olmayabilirler. bgrencinin hizmetten etkin yararlanma c;abas1 i<;inde olmas1 gec;mi§teki egitimine,
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kiilttiriine, bilinc;.lenmesine, yonlendirilmesine ve birc;.ok c;.evresel etmene
baghdir. ~lde edecegi diplomamn nileligi ile yapmak istedigi i§i bulma arasmda, ac;.1k ve somut ili§ki gormeyen ogrenci genellikle etkinlik
c;.abas1 ic;.inde olmaz.
Ote yandan yiiksek ogretim kurumlanmn gelirlerini sunduklan
hizmetin bedeliyle kar§1lamalan, onlan her zaman etkinligi arttirmaya yoneltmez. Fiyatlar yoluyla finanse edilen kurumlann etkin c;.ah§malan ic;.in, i§giicii piyasasmda iiniversite mezunlan arasmda tam rekabet ko§ullannm gec;.erli olmas1 gerckir. Bu rekabet, yiil{sek ogretim
kurumlan arasmda cla rekabete yol ac;.arak, her kurumu yiiksek ogretim hizmetini etkin bic;.imde yerine gelirmeye zorlar. Ornegin A.B.D.'de
i§giicii piyasasmda iiniversile mezunlan arasmda tam rekabete yakm
ko§ullar bulundugundan i§e almmada ogrencinin bilgi ve yelenegi diplomas1 gozoniine almd1gmdan; iiniversiteler arasmda etkinligi arttmc1
bir rekabet vard1r. Buna kar§1l1k Tiirkiye gibi iilkelerde, yiiksek ogret im fiyallarla finanse edilse bile i§e almmada bilgi, yetenek diploma
d1§mda diger etmenler daha i;ok gei;erli oldugundan, etkinligi artt1ran
bir rekabet ortaya g1kmayacaktir.
- Fiyatlar yoluyla finansman, gelirin dengeli dag1lmad1g1 az geli§mi§ iilkelerde dii§iik gelirli sosyal taibakalardan gelen yetenekli gern;lerin yiiksek ogretimden yararlanmalanm k1s1Uayarak hem i§letmeler
hem de ulusal elrnnomi ac;:1smdan etkinligin azalmasma, kaynak kaybma yol ac;:acakl1r. Oysa yap1lan ara§tirmalar, genel olarak egitim
harcamalarmm biiyume h1zma katk1smm i;ok onemli oldugunu kamtlamaktadir (33). Diinya Bankasmm bir ara§tlrmas1 baz1 geli§mi§ iilkelerde egitimin, biiyiime h1zmm 1/ 4 ve 3/4 oran1 kadar katk1da bulundugunu gostermektedi.r (31 ) .
- Vergilerle finansman, all sosyal kesimlcrden gelen ogrencilere
okuma olanag1 saglayarak az da olsa gelir dag1hmmm iyile§tirilmesine yard1mc1 olmakladir. Vergilerle finansmanm gelir dag1l1mma etkisi az geli§mi§ iilkelerde daha biiyillc onem ta§1r. Soz konusu tilkelerde bu finansman yonlemi, gelir dag1hmmda adaleli diizellmenin yanmda, fakir fakat yetenekli gern;:lere okuma f1rsat1 vererek kalkmma
h1z1m olumlu yonde eLkilcr. Ote yandan vergilerle finanse edilen ytiksek ogretimin gelir dag1hmm1 daha da iyile§tirmesi i<;in; tiniversiteye
kadar egitim zorunlu olmah bu egitimin kalitesi arttmlmah, tutarh
bir yonlendirme yap1lmah ve fakir ogrencilere yapllan kamu yard1mlan arttmlmahdir.
(33l
(34l

Bkz. DENISON, a.g.c.,
OECD, Economic Studies, No. 4, Spring 1985, ss. 126-127.

Dor;. Dr. Mahmut DURAN

137

- Yiiksek ogretimin ozelle§tirilmesi ve bu geri;evede finansal
kaynaklarm fiyat ve sozle§melerle saglanmas1, tarafsizhk ve nesnellik
gerektiren bilimsel i;ah§malara zarar verici sonui;lar yarat abilecektir.
- Yiiksek ogretim kurumlannm ozelle§tirilmesi ve fiyat yoluyla
finansmam, finansman sorunlanyla kar§ila§ma riskini her zaman
azaltmaz. Zarar eden kurumlar kapanma ya da personelin bir boliimtinti i§ten 91karmak zorunda kahrlar. Bu tiir durumlar, bilim adamlannm huzur ve giivenini, ara§tlrma ekiplerinin uyumunu bozarak yiiksel{ ogretim kurumlarmm elkinliginin azalm asma yol agar.
SONUf;:

Ytiksek ogretim hizmeti, d1§sal faydas1 dolay1s1yla sosyal faydas1
onemli olan bir mald1r. Aynca bu onem, iilkelere gore farkl1hk gosterebilir; yiiksek ogretim gormii§ insan say1s1 yeterli olan geli§mi§ iilkelere gore, lrnlkmmalan i9in nitelikli i§gl\ci.ine bilyiik gereksinme duyan azgeli§IDi§ iilkelerde yiiksek i:igretimin onemi daha fazlad1r. DolaylSlyla bu iilkelerde, her§eyden once, kalkmmanm onceliklerine gore <;e§itli endiistri dallarmm n itelikli eleman gereksinmesini kar§1layacak, ttim egitim sistemi ile uyumlu ve biitiinle§meli bir yiiksek ogret im hizmetine gereksinme vardir. Bu ogretim sisteminin kurulmas1,
diizenlenmesi ve i;ah§mas1; piyasa mekanizmas1 kurallanna gore faaliyet goslerecek, fiyatlar yoluyla finanse edilecek ve kar amac1yla 9ah§acak ozel yiiksek og;retim kurumlan tarafmdan etkin bir bi9imde
ger9ekle§tirilemez. B unun temel nedeni, yiiksek ogretimin kendine ozgii
niteliginden yani onemli d1§sal yararlar saglamasmdan kaynaklamr.
Bu nitelikten otiirii yiiksek ogretim hizmeti, kar amac1yla faaliyet gosteren i:izel kurumlarca toplumun gereksinme ctuydugu optimal miktarda i.iretilemez. Aslmda tarihsel geli§im siireci i<;inde egitimin ve yiiksek ogretimin geli§imine bak1ld1g1 zaman; ozel i§letmelerin istihdam
ettikleri personelin, i§yerindeki egitim maliyetlerinin kendilerine pahah olmas1 ve piyasanm egilim ve ogretimi duzenli bic;.imde yerine getirememesi yiiziinden, devletin yiiksek ogretimi iistlendigi gozlenir.
Boylece, vergilerle finanse edilen ve devlet tarafmdan geri;ekle§tirilen
bu hizmet, ozel i§letmelerin i§gticii maliyetlerini azaltmakta ve daha
once bu i§letmeler tarafmdan yiiklenilen egitim ve og-retim maliyetlerinin biiyiik bir k1sm1 vergiler yoluyla toplum tarafmdan kar§1lan.maktadir. Bu olgunun giiniimuzde de gei;erli oldugunu gozlemekteyiz.
Neo-klasik gorii§ yanda§lan; yi.iksek ogretimin gelir dag1hmma ve
f1rsat e§itligine etkisini bir yana birakarak, hatta bu etkiyi yads1yarak;
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etkinligi gerc;ekle§Lirmek amac1yla bu hizmetin fiyatlarla finanse edilmesinin uygun olacagm1 savunmaktadirlar. Bu gori.i§ c;e§itli ac;1lardan
ele§tirilebilir. i lkin, devlet tarafmdan vergilerle finanse edilen ytiksek
ogretimin, ozellikle az geli§mi§ tilkelerde f1rsat e§iLligi ve gelir dag1llm1 tizerinde onemli etkileri vardir. Eger vergilerle kar§ilanan yi.iksek
ogretim, tiniversiteye kadar yap1lan ortaogretim zorunlu olursa, kalitesi ytikseltilirse, iyi ibir yonlendirme yap1hrsa ve di.i§i.ik gelirli ogren cilere yard1mlar arttmhrsa; gelir dag1hm1m daha da adil duruma ge··
tirebilecektir. ikinci olarak, neo-klasik gorti§, devlet<;e kar§tlan an yi.iksek ogretimin etkinlik sorununu, dar bir ac;1dan yalmzca finansman
yontinden ele alarak mikro alanda smirlamaktad1r. Oysa etkinlik sorununu, mikro alandan daha oLede makro planda ulusal ekonomi ve
toplum ac;1smdan ele almak daha dogru ve tutarll olacakttr. Neo-klasiklerin ileri siirdtigti gibi, ytikselc ogretimin vergilerle devlet tarafmdan paras1z kar§1lanmas1; ogrencilcri bedavac1 yolcu (free rider) konumuna getirerek etkinsizlige yol a<;t1g1 k1smen dogrudur. a te yandan
tiniversitelerin faaliyetlerini ytirtitecek gelirleri devlet btitc;esinden saglamalan da etldsizlik nedeni olmaktadir. Ancak, yiiksek ogretim hizmetinde etkinlik; ogrenci, tiniversite, ulusal ekon omi ve tum toplum
c;erc;evesinde ele almmas1 gereken bir sorun olarak kar§m11za c;1kmaktadir. Bu ac;1dan yiiksek ogretimin bir biitiin olarak etkinligi; bilgi
edinrne ve aktarmay1 degerlendiren ogretim teknolojisi ve yontemiyle
yakmdan ili§kili olan ic;sel etkinligi; ogretimin ulusal ekonominin gereksinimlerine gore diizenlenme durumunu olr;meye yarayan dl§Sal etkinligi; bu ogretimin demokrasiye katk1sm1 belirleyen kurumsal etkin .
ligi gozoniine almarak degerlendirilmelidir. Her tic; eLkinlik, finansman
yon temiyle dogrudan ili§kili olmayan ve tilkelerin geli§mi§lik diizeyine gore bic;imlenen farkll faktorlerin etkisi altmdadir.
Belirtilen fakLOrlerin etkisi alLmda olu§an ytiksek ogretim hizmetinin azgeli§IDi§ tilkelerde gcnel yarar dogrulLusunda eLkinliginin arttmlmas1; kamunun, iilke ekonomisinin ve toplumun gereksinimlerine
gore bu hizmeLi planlayarak vergilerle kar§1lamas1yla olanakll olabilecekt ir.
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MALiYE LiSANS VE YUKSEK LiSANS EGiTiMi
SORUNLARI - BAZI DU§UNCELER
Prof. Dr . Hallik ANIL
Gazi Oniversitesi
i.i.B. Fakiiltesl

Maliye egitimi sorunlanmn ele almd1g1 bir i;eri;evede birisi maliye,
digeri de egitim olmak uzere iki kapsamll konu giindeme gelmektedir. Zaman olguleri i<;inde bu konular yoni.inden oldukga sm1rh kalarak, burada once maliyenin ele alm1§ bi<;imi ve 1b ununla ilgili baz1 dii§lincelerimizi, daha sonra da egitimin temel baz1 ozellikleriyle birlikte
maliye egiLimine ili§kin bir k1s1m amaglan belirtmeye ve bu egitimin
onemli gordilgumliz baz1 ozelliklerini ortaya koymaya <;ah§acag1z.
Maliyenin Ele Alim§ Bir;imi ve Bazz Dil§iinceler

Maliye biliminin konusunu olu§Luran mall olaylann, modern top
lum hayatmm i§leyi§inde ve Devlet yoneLiminde <;Ok onemli rol ve etkilere sahip bulundugu bilinmekledir. Mali olaylann ba§hca ozelliklerinden birisi de c;ok yonlu olu§landir. Bu neclenle maliye bilimi yakm
ili§ki i<;inde bulundugu iktisat, hukuk, sosyoloji, siyasi ve idari bilimler ile diger baz1 bilimlerin bir anlamda gec;i§me alanlan tizerinde bir
konumda yer almakta ve disiplinleraras1 bir nitelik ta§1maktad1r. Ancak, bu konum ve n iteligine ragmen, maliyenin her zaman soz konusu
c;erc;evede ele almarak degerlendirildigini ileri slirmek pek kolay degildir. Maliye konulan bazan sozli edilen diger bilim alanlan i<;inde ayn
k1s1mlar halinde farkll boyut ve yontemlerle incelenmekte, bazan da
maliye <;er<;eve olarak almmakla birlikte, yakm bilim alanlanndan birine belli bir agirlrk verilme ol<;lislinc.len de otede, tamamen o alana doniik ayn bir yakla§1m iginde ve diger ozellikleri bir bak1ma d1§lanarak
inceleme konusu yap1lmaktad1r.
Bu §ekillerde derinlemesine yaprlan ara§ttrmalan n §ilphesiz onemli yarar ve katk1lan bulunmakla beraber, maliyenin butlinlligiintin
korunmas1 zorla§makta ve zaman zaman da maliyenin bilimsel yeri
tartr§mah hale gelmektedir. Maliye biliminin disiplinleraras1 bir blitunllik yerine bollinerek ba§ka bilim alanlarma terkedili§i, sonu<;ta
birbirine zit sayrlabilecek iki ayn geli§meye yol agmaktadir. Bunlardan
birisi, diger bilim alanlannm kendi ozel konularmdaki dogal geli§me
ve uzmanla§maya baglr olarak maliye ile ilgili <;ah§malarm n isbi oneminin azalmas1dir. Digeri ise, maliyenin geni§ fonksiyonuna bagh olarak saglad1g1 konu zenginliginden yararlanan diger bilimlerin geregin-
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den fazla maliye ile ilgilenmeleri ve bazan da maliye konulanm birtak1m kavram degi§iklikleriyle kendi alanlanna kaydirmaland1r.
Sozii edilen bu geli§meler bize gore pek sagllkh degildir. Bu gibi
etkilerle temel yap1s1 biiUin yonleriyle birlikte tutarh bi9imde belirlenemeyen ve gerekli disiplinleraras1 n iteligini kazanamayan maliye
bilimi, bir anlamda olduk9a iri fakat dengesiz beslenmi§ bir canhy1
andirmaktad1r. Ah§1lm1§ kaltplarm sonucu olarak ortaya 91kan bu durumun sorumlulugu esas olarak tilkemize ait degildir. Ancak, soz konusu geli§m elerin etkileri bizleri de yalnndan ilgilendirmektedir.
Buraya kadar kaba hatlanyla ortaya koymaya 9ah§tig1m1z bu taiblo kar§1smda biraz daha farkh bir anlayi§a. yonelmekte fayda vardir.
Bunu ozetle belirtecek olursak :
- Maliye bilimi iktisadi hukuki, sosyal, siyasi idari ve diger yonleriyle bir sentez 9er9evesin de dii§ilntilmelidir.
- Maliye biliminin belirtilen diger alanlarla ili§kisi Iarkh kompartmanlar §eklinde ve birbirinden bag1ms1z olarak degil, baglanill1 ve
9ok yonlil olarak ele almmahd1r.
- Maliye biliminin konu edilen diger bilimlerle ili§kileri ile maliye yontinden bu alanlan n kendi aralanndaki ili§kiler inin yap1s1 yerine gore bir kan§im, yer41e gore de .bir bile§im ozelligi gosterir. Kan§im 9er9evesinde unsurlar kendi ozelliklerini korumakla beraber, bile§im yap1smda bu ozellikle birtak1m degi§ikliklere ugrar ve yeni baz1
ozellikler ortaya 91kar.
- Maliye biliminin disiplinleraras1 niteligi gozard1 edilmeksizin
konu ozelliklerine gore baz1 bilim a lanlanyla ili§kilere farkh ag1rllklar
verilmesi miimkiin ve gereklidir. Ancak, bu biltiintiyle tek yonlti bir
yakla§1m yerine agirhkh yakla§1m niteligi ta§1mahdir.
Maliye' yoniinden baz1 yakla§im ve nitelik sorunlanna basit olarak
i§aret ettikten sonra, k1saca egitim ve maliye egitimine ili§kin baz1
noktalar iizerinde durahm.
Egitimin Bazz Ozellikleri ve Maliye Egitiminde
Arnaglar

Genel anlamda egitim, bilindigi gibi ki§i vc ki§i gruplarmm bilgi,
beceri, yoneli§, ve diger davram§ formlarm1 edinmek suretiyle toplumun
ya§am bic;:imi, ihtiya9lan ve geli§imine uyumlanm saglamaya 9ah§an
bir siire9tir. Biraz daha ozel olarak egitim faaliyeti, belirlenen ama9lara gore insan davram§larmda geli§me saglamak iizere yeni ku§aklara ge9mi§in birtak1m bilgi ve dencylerini dtizenli olarak aktanrken,
aym zamanda mevcut bilgileri geli§tirmeye ve yeni bilgiler iiretmeye
9ah§1r. Egitim stirecinde bilginin verilmesi, bilginin beceriye donti§-

Prof. Dr. Haluk ANIL

143

mesinin saglanmas1, bilgi ve becerinin all§kanl1k haline getirilrnesi ve
bunlara dayah olarak uygun tavir ve tutum ic;ine girilmesi gibi hususlar ger9ekle§mektedi..r. Bu yonleriyle egitim bir degi§tirme ve yonlendirme stirecidir. Bu stire9te etkile§im esastir. Etkili bir egitim uygun ortamda, uygun yontern ve arac;:larla yap1labilir.
Maliye egitirni konusuna gelince, amar; daha once de belirtildigi
gibi c;ok yonlil bir rnaliye forrnasyonunun kazandmlmas1 ise, maliyenin c;:e§itli yonleriyle birlikte disiplinleraras1 dengeli ve biltiinle§tirici
bir yontemle ele almmas1 ger eklidir. Bu bir anlamda insan, c;evre, teknik, estetik ve dah a birr;ok unsurun uyumu nu planlayan ve ger9ekle§tiren bir mimann 9ok boyutlu c;:ah§masma benzer. Belirtilen §ekliyle
bir maliyecinin yeti§mesi ise benzcri alanlara gore biraz daha uzun
veya yogun bir temel egitimi ve ileri y1llarda da teorik bilgilerin uygulamayla biitiinle§tirildigi, yerine gore de disiplileraras1 ekip 9all§masma ve siirekli bilgi ah§veri§ine imkan veren bir modeli gerektirir.
Anahatlanyla belirtecek olursak boyle bir modelde §U onemli hususlar
amar;lanabilir :
- Maliye bilimi ile yakmdan ilgili iktisat, hukuk, sosyoloji, siyasi ve idari bilimler ve diger alanlara (Kantitatif bilimler dahil) ait temel bilgilerin saglam bir §ekilde elde edilmesi,
- Yakm alanlara ait bilgilerin, maliye konulan c;erc;evesinde bir
senteze kavu§turulmas1 ve bu yap1 ic;:inde ortaya c;1kabilecek yeni bir.
tak1m ozelliklerin kavranmas1,
- Maliyenin ama9lanna uygun olarak, yakm a lanlara aii bilgilerden teori ve uygulama alanmda yararlanbilme ve gerektiginde sozkonusu alanlann elemanlanyla disiplinleraras1 ortak 9ah§malar yapabilme becerisinin kazamlmas1,
- Maliyenin sentez ozelligini gozard1 etmeksizin, ele a lman konulann niteligine gore gerekli durumlarda belli bir bilim alamyla ili§kiye
agirllk vermek suretiyle ozel alan analiz yeteneginin geli§tirilmesi,
- Yakm alanlann birtak1m ozel bilgi ve tekniklerinin, maliye bilimine katk1 saglayacak §ekilde, gerektiginde baz1 degi§ikliklere de tabii tutularak maliyeye adaptasyonunun saglanmas1,
- Maliye ve yakm alanlardaki teorik ve uygulamaya dontik yeniliklerin bir analiz ve sentez stireci ir;inde degerlendirilmesi suretiyle
yeni yorumlarm yap1lmas1 ve yeni bilgilcrin tiretilmesi.
Bu r;:er9evenin daha geni§ tuiulmas1 ve baz1 farkh durumlann ortaya r;:1kmas1 mtimkun olmakla beraber, genel hailanyla degerlendirilecek olursa, kademeli olarak belirtilen bu ama9lardan ilk ii9untin lisans egitimi ir;:inde, diger ii9tintin ise lisantistii (Y. Lisans-Doktora) ve
sonrasmda gerr;:ekle§tirilmesi qii§iiniilebilir.
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MALiYE L!SANS VE YUKSEK LiSANS EG1T1Mt

Maliye Egitimi Yonii,nden Gerelcli Bazi bzellikler

Ana <;izgileriyle belirtilmeye <;ah§1lan <;er<;evede gerc;:ekle§tirilecek
bir maliye egitimi i<;in aktanlacak malzeme <;Ok fakat zaman s1111rlldir.
Geleneksel bilgi aktarma metodlan bu konuda yetersiz kalabilir. Bi.iti.ini.iyle dogrudan aktarma yerine, sislemli temel aktarmalar i.izerine
blrle§tirici ve <;bzi.imleyici dii§i.ince geli§tirme ve merak uyand1rma daha yararll olabilir. Gerekli lemel bilgi ve prensiplerin verilmesi, a§mmaya tabi bilgilerin ay1klanmas1 veya bir yenileme m ekanizmas1 i<;inde gi.ini.in §arllarma uygun duruma getirilmesi, biraraya gelen farkll
bilgilerin bir sentez si.ireci i<;inde biiti.inle§tirilerek yeni yorumlara ula§1lmas1 gibi ihtiyac;:lar, yeni bir 1bilgi planlamasm1 zorunlu k1lmaktadll'.
Egitimde ileti§im mekanizmasmm ayn bir onemi vardll'. ileti§im
imkanlanmn geli§tirilmesi bl<;i.isi.inde daha h1zll ve kapsamli bir egitimi ger<;ekle§tirmek milmki.indilr. ileti§irnin geli§tirilmesinde kaba
hatlanyla fikir formasyonu, fikir sembolizasyonu, ifade, dinleme, degerlendlrme ve feedback gibi a§amalardan olu§an zincirin surekliliginin saglanmas1 ve bu a§amalarda yeni baz1 tekniklerden de yararlanmak suretiyle yap1lacak iyile§tirmeler ozel onem ta§1r. brgi.in egitim
sistemi bu a91dan en uygun bir sislem olmakla beraber, yakmllgm yalmz fizik ol<;i.ilerle degil ileti§im a<;1smdan cla zor oldugundan bir anlamda fizik bak1mclan yakm ancak gerc;:ekte uzak bir egitim problemi
ile kar§1la§1hr.
Belirtilen bu hususlar yarnnda, egitimin yap1ld1g1 ortam tahmin
edildiginden daha fazla bir oneme sallip bulunmaktadir. Uygun olmayan ortamlarda taraflar ne kadar yelenekli olurlarsa olsunlar, modern
ve ileri di.izeyde b ir egitimin ger<;ekle§iirilmesini beklemek fazlaca
iyi.mserlik olur. ileri di.izeyde bilg·ilerin geri bir orlamda verilmesi pek
kolay deg·ildir. Aynca, fizik anlamda yelerlilik egitimde onemli avantajlar saglamakla birlikte, bundan daha onemlisi ilgi c;:ekici ve kar§1llkl1 di.i§i.ince all§veri§ine imkan veren bir ortamm, ba§ka iiadeyle alg1lamaya uygun bir iklimin olu§lurulmas1d1r. Burada egiticinin roli.i
temelde iki yonde ortaya <;1kmaktad1r. Bunlardan birincisi, gerekli verileri ve malzemeyi iyi bir sec;:im ve sira i<;inde uygun ve geli§mi§ bir
teknolojiyle sunmak, ikincisi ise, uygun blr alg1lama iklimi yaratmak
ve fikir ah§veri§ini organize etmektir.
<;ag1m1zm yeni ozellikleri, i.ill{eler ve ferUer yoniinde11 bilgi ve gelir dag1hm1 arasmda daha anlamh bir ili§kinin kurulmasma elveri§li
bir ortam yaratacaksa, egitim modelinin egitim gorenleri bilgi dag11lmmda daha avantajll bir konuma getirmesi beklenmelidir. Bu konu
ise, diger unsurlar yanmda, bilgiye ula§mada bi.iyi.ik kolayhkla r saglayan yabanc1 dil ve bilgisayar teknolojisi d1§mda di.i§iiniilmemeliclil'.
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