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ÖNSÖZ 

Yoksulluk, temel sağlık hizmetlerine erişim eksikliği, hızlı 

sanayileşme, kentleşme, büyük ölçekli demografik değişimler, göç ve 

teknolojik gelişmelere bağlı olarak ülkeler çok çeşitli sağlık 

sorunlarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Buna paralel olarak da sağlık 

sisteminin karşılaştığı sorunlar giderek karmaşık hale gelmektedir. Bu 

sorunlar, sağlık sistemin doğası gereği multidisipliner bir perspektifle 

yaklaşılması gereken ve bu bakış açısından yoksun ele alındığında 

yanlış değerlendirilen, dolayısıyla çözülemeyen ve yeni problemler 

üreten meseleler olmaktadır.  

Sağlık sektörü bu sorunların bir kısmına kendi potansiyeliyle cevap 

bulmaya çalışır ancak bu meselelerin büyük kısmı, ilgili disiplinlerin 

de çözüm sürecine dahil edilmesiyle çözülebilir. Her ne kadar sağlık 

ve hastalığa ilişkin temel belirleyiciler sağlık sisteminin içerisinde 

bulunsa da çevre, su, sanitasyon, gıda, eğitim, istihdam, kent ve kırsal 

refah, konut, göç, ticaret, turizm, endüstriyel kalkınma ve enerji gibi 

sağlıkla yakından ilişkili konular sistemin dışında kalmaktadır. Bu 

noktada sektörler arası müdahaleler önem kazanmaktadır.  Özellikle 

içinde bulunduğumuz günlerde deneyimlediğimiz Covid-19 salgını 

göz önünde bulundurulduğunda; küresel boyutta negatif dışsallığı 

bulunan ortak sorunlar olduğu, küresele ve yerele uyumlaştırılmış 

çözüm önerileri gerektiği aşikardır. Sağlık dışı alanları sağlığın içine 

entegre ederek sorunlara cevap aramak gerekmektedir.  
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Bu kitapta; farklı sağlık sorunlarını ve buna ilişkin geniş perspektifli 

çözüm yaklaşımlarını irdeleyen 7 farklı çalışma bulunmaktadır. Sağlık 

hizmetlerine kavramsal bir bakış, göçmen dostu sağlık hizmetleri, 

sağlık hizmetlerinin muhasebeleştirilmesi, sağlık teknolojileri, klinik 

bilgi sistemleri, tamamlayıcı sağlık sigortası ve sosyal devlet anlayışı 

içerisinde sunulan belediye temelli sağlık hizmetleri konularını içeren 

bu çalışmaların sağlık alanına katkı sağlaması umulmaktadır. Kitabın 

uygulayıcılar ve araştırmacılara faydalı olmasını temenni ederiz. 

 

                                                        Öğr. Gör. Dr. Şerife Alev UYSAL 

                                                          Dr. Öğr. Üyesi Rukiye ÇELİK 
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GİRİŞ 

Sosyal refah için gerekli olan koşulların sağlanması konusunda uzun 

bir süre bütün yükü üstlenen devletler, hem bu gerekli koşulları 

sağlama noktasında yetersiz kalmışlar hem de bu tarz bir yönetim 

biçimi onları merkeziyetçiliğe, aşırı bürokrasiye ve otoriteryan bir 

yapıya yöneltmiştir. Sosyal refahın sağlanması için her türlü hizmeti 

tek başına vermeye çalışan dolayısıyla bürokrasiye boğulan 

devletlerin bu noktadaki başarısızlığı onları yeni arayışlara itmiştir.  

Sosyal refahın sağlanması konusunda girişilen arayışta refah karması 

olarak da ifade edilen refah çoğulculuğunun yalnızca devlet tarafından 

değil; sivil ve özel sektörün yardımlarıyla gerçekleştirilmesi fikrini 

ortaya çıkarmıştır (Aksoy, 2006: 13). Bu yönelimden sonra devlet, 

sivil ve özel sektörün birlikte ürettiği refahın toplamı refah karması 

olarak anlaşılmaya başlamıştır (Özdemir, 2004: 99). 

80”li yıllardan sonra kabul gören Neo-liberal anlayışla birlikte devlet, 

düzenleyici ve denetleyici kurulların oluşturulmasında hakem görevini 

yüklenmiştir. Özellikle 90”lı yıllardan sonra sosyal politikaları 

düzenleyen özel sektör, sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimleri 

denetleyen bir strateji belirlemiştir. Yeni Kamu Yönetim Anlayışı 

şeklinde isimlendirilen bu yönelim, devleti merkeziyetçilikten 

uzaklaştırıp adem-i merkeziyetçi, vatandaş odaklı ve esnek bir hale 

dönüştürmüştür (Ökmen ve Parlak, 2004: 253). Bu kapsamda merkezi 

ve yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve özel sektörle işbirliği 

halinde hizmet sunar hale gelmiştir.  
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Sanayileşmeyle birlikte gelişen kentleşme olgusu, yerel yönetimlere 

yeni görevler yüklemiştir. Temel hizmetlere ek olarak yardımcı 

hizmetlerin sunulmasında bir yerel yönetim şekli olarak belediyeler 

etkin hale gelmiştir. Bu noktada sosyal refahın sağlanmasına ilişkin 

yerel yönetim aşaması olarak belediyeler sosyal belediyecilik anlayışı 

ile hareket etmektedir. Başka bir ifadeyle sosyal devletin bir yansıması 

olarak sosyal belediyeler, sosyal refahın sağlanmasında etkin bir yerel 

yönetim mekanizmasıdır.  

Sosyal belediyecilik anlayışında belediyelerin geniş kapsamda şu 

hizmetleri sunması beklenir;  

• Alt yapı, konut politikaları, istihdam imkanları ve kültürel 

politikalar ile kentin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimini 

sağlamak, 

• Sivil toplum ve katılımcı demokrasinin teşviki ile demokrasi 

kültürünün geliştirilmesi, 

• Yeşillendirme, çevre korunması, sera gazları salınımının 

azaltılması ve sürdürülebilir enerji kullanımı ile kentlerin 

çevresel gelişimini sağlamak (Koray ve Temiz, 2014: 20). 

Sosyal belediyecilik; yerel kamu kaynaklarının sosyal güçsüzlerin 

korunması, desteklenmesi, yerel bazda eğitim ve sağlık imkanlarının 

iyileştirilmesi ve sosyal adaletin tesis edilmesi için kullanılmasıdır 

(Can, 2006: 18). Keleş’ e (2009: 30) göre sosyal belediyecilik; başka 

bir ifadeyle toplumcu belediyecilik toplumsal refah devletinin bir 
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unsurudur. Dolayısıyla sosyal belediyecilikte öncelenen nokta 

toplumsal amaçlar ve çıkarlardır.  

5593 Sayılı Belediye Kanunu’nda, (2005) belediyelerin yükümlü 

olduğu sosyal hizmetlere atıf yapılmıştır. Bu hizmetler; 

• Belediyenin yaptığı yardımlar, insan onurunu zedelemeyecek 

şekilde yapılmalıdır (md. 13/1).  

• Belediye hem şehirler arasındaki sosyal ve kültürel ilişkilerin 

geliştirilmesi ve kültürel değerlerin muhafaza edilmesi için 

gerekli çalışmaları yapmalıdır (md. 13/3). 

• Belediyeler; sosyal hizmet, sosyal yardım, meslek ve beceri 

edindirme amaçlı faaliyetleri yapmalıdır (md. 14/a). 

• Nüfusu 50.000’i geçen belediyeler kadın ve çocuklar için 

sığınma evleri açmalıdır (md. 14/a). 

• Belediyeler sağlıkla ilgili her türlü tesis açabilir (md. 14/b). 

• Hizmet sunarken engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin 

durumuna uygun yöntemler uygulamakladır (md. 14). 

• Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere 

yapılacak sosyal hizmet için bütçeye ek ödenek koyabilir ve 

harcama yapabilir (md. 60/I). 

• Dar gelirli ve afetzedelere arsa tahsisi yapabilir (md. 69/3). 

• Sağlık, eğitim, çevre, sosyal hizmet ve sosyal yardımlar ile yaşlı, 

kadın, çocuk, engelli, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmet 
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vermek ve bu hizmetlerde tasarruf, etkinlik ve verimliliği 

sağlamak için gönüllü kişilerin hizmetlere katılımını sağlamak 

durumundadır (md. 77/1). 

Bu hizmetlerin sunumu için katlanılan maliyetler; başka bir ifadeyle 

sosyal harcamalar genellikle eğitim, sosyal koruma ve sağlık 

hizmetleri için yapılan harcamaların toplamına bağlı olarak 

yapılmaktadır. Bu harcamaların emeğin maliyetini yükselttiği ve 

rekabeti olumsuz etkilediği düşünülse de ekonomik kalkınma 

açısından katkısı büyüktür. Pierson’a (2007: 110) göre sosyal 

harcamalar bir devletin refah düzeyini belirten somut bir göstergedir. 

Bu çalışmada belediyelerin sosyal belediyecilik anlayışı ile yürüttüğü 

sosyal hizmetlerin neler olduğu ve bu hizmetleri üretmek için kaynak 

sıkıntısı yaşayıp yaşamadıkları araştırılmıştır. 

2. METODOLOJİ 

2.1. Amaç ve Yöntem 

Çalışmanın amacı; belediyelerin sosyal belediyecilik anlayışı ile 

yürüttüğü sosyal hizmetlerin neler olduğunu belirlemektir. Bu amaçla 

evren olarak belirlenen Antalya Büyükşehir Belediyesinin sosyal 

hizmetlerine ilişkin veriler toplanmış ve bu veriler üzerinden ikincil 

veri analizi yapılmıştır. 

2.2. Antalya Büyükşehir Belediyesi Örneği 

Çalışmada sosyal belediyecilik kapsamında sağlık hizmetleri, sosyal 

hizmetler ve kültür, turizm, spor ve eğitim hizmetlerine ilişkin bilgiler 

yer almaktadır. Çalışmanın verilerinde stratejik plan verilerinden ve 



 
 

 9 

faaliyet raporlarından yararlanılmıştır. Çalışmanın seyri için 2015-

2016-2017-2018-2019 yıllarına ait faaliyet raporları da incelenmiştir.  

Bu çerçevede çalışmanın verilerinde Strateji Geliştirme Şube 

Müdürlüğü tarafından Mayıs 2014’te başlatılan ve Belediye Meclisi 

tarafından 13.10.2014 tarih ve 534 sayılı meclis kararı ile kabul edilen 

stratejik plandan yararlanılmıştır. Belediyenin dörder yıllık hazırladığı 

stratejik plandan “2015-2019 Antalya Büyükşehir Belediyesi Stratejik 

Plan” ve faaliyet raporları kullanılmıştır. Stratejik plan hazırlamanın 

sebebi ise; kamu idarelerinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye 

Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrolü Kanunu’nda yer alan maddeler gereği stratejik 

plan hazırlayarak hizmet için ayırdıkları bütçeleri performans 

göstergelerine dayandırmak zorunda olmalarıdır. Bu çerçevede 

Büyükşehir Belediye Başkanı belediyeyi stratejik plana uygun olarak 

yönetmek, stratejiye göre bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, 

belediyenin faaliyetlerinin performans ölçütlerini belirleyerek bunlara 

ilişkin gözlemlerini ve değerlendirmelerini meclise sunması 

gerekmektedir. Verilen hizmetlere ilişkin oluşturulan performans 

değerlendirmesinde ulaşılmak istenen hedefler belirlenmiş ve bu 

hedeflerin gerçekleştirilmesinde ölçüt olarak kullanılan göstergeler 

ortaya koyulmuştur. Faaliyet raporlarında ise ortaya koyulan stratejik 

planların gerçekleşme düzeyleri verilmiştir. Bu kapsamda stratejik 

plan göz önüne alınarak gerçekleşmiş olan faaliyetler üzerinden 

inceleme yapılmıştır. 
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Çalışmada değerlendirilen sağlık hizmeti, sosyal hizmetler ve kültür, 

turizm, spor ve eğitim hizmetlerine ilişkin birimle ve bu birimlerin 

hedefleri Şekil 1’de gösterilmiştir. 

Şekil 1: Sosyal Belediyecilik kapsamında Yer Alan Hizmetler 
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Şekil 1’de görüldüğü üzere sosyal belediyecilik kapsamında üç birim 

ele alınmıştır. Bu birimlerden sağlık hizmetine ilişkin olarak 

belirlenen hedefler 5 grupta toplanmıştır. Bunlar; yaşam kalitesini 

artırmaya yönelik sunulan sağlık hizmetleri, evde sağlık hizmetleri, 

ağız ve diş sağlığına ilişkin hizmetler, belediye çalışanlarının iş 

sağlığına ilişkin hizmetler ve mezarlık defin hizmetleridir. Kültür, 

turizm, spor ve eğitim hizmetlerine ilişkin hedefler de 5 grupta bir 

araya getirilmiştir. Bu hedefler; kültür sanat etkinlikleri, şehir 

tiyatrolarında gerçekleştirilen etkinlikler, Türk müziğinin tanıtılması 

için yapılan etkinlikler, spor faaliyetleri ve eğitim hizmetleridir. Son 

olarak sosyal hizmetlere yönelik hedefler 6 grup olarak belirlenmiştir. 

Bunlar; yoksul vatandaşlara verilen sosyal yardım ve hizmet, 

engellilerin yaşamlarını daha kaliteli hale getirmek için verilen 

hizmet, yaşlı vatandaşlıların yaşam standartlarını yükseltmeye ilişkin 

verilen hizmet, sosyal ve eğitsel alanda verilen hizmet, çocuk ve 

gençleri sosyal hayata hazırlamak için verilen hizmet ve sosyal ve 

toplumsal alanda yapılan AR-GE çalışmasına yönelik yapılan 

hizmetler şeklinde gruplandırılmıştır. 

Sonraki bölümlerde birimlerin gerçekleştirdikleri faaliyetlerin 

göstergeleri performans hedefleri doğrultusunda tablolaştırılmış ve 

yıllara göre bu hedeflerin gerçekleşmesine ilişkin bilgiler, yıllara göre 

gerçekleşen faaliyetler ilişkin bilgiler bulunmaktadır.  
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2.2.1.Sağlık Hizmetleri 

Belediyenin verdiği hizmetlerden sağlık hizmetinin amacı “Sağlık 

sorunlarını çözmeye yönelik hizmetleri sunarak yaşam kalitesini 

yükseltmek ve mezarlık hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini en üst 

düzeye çıkarmak” şeklinde ifade edilmiştir. Sağlık hizmetlerinin 

performans hedeflerine yönelik olarak performans göstergeleri Tablo 

1’de verilmiştir. 

Tablo 1: Sağlık Hizmetleri Performansı 

Hedefler Birimler Gerçekleşen 
YILLAR 

2015 2016 2017 2018 2019 

H1 

Yaşam kalitesini 

arttırmaya yönelik 

sağlık hizmetleri 

sunmak ve halkı 

bilinçlendirmek 

Sağlık İşleri-

Ağız ve Diş 

Sağlığı Şb. 

Md. 

Kişi sayısı 9.636 10.866 9.353 11.618 9.819 

Hizmet 

sayısı 
26.326 17.594 14.178 31.014 10.688 

H2 

Yardıma muhtaç, gelir 

seviyesi düşük 

vatandaşlarımıza evde 

sağlık hizmeti 

uygulamalarını 

yaygınlaştırmak 

Sağlık İşleri 

Şb. Md. 

Kişi sayısı - - 3.710 4.366 4.552 

Hizmet 

sayısı 
- - 16.063 20.583 20.645 

H3 

Ağız ve diş sağlığı 

konusunda çocukları 

bilinçlendirmek ve 

tedavi uygulamalarını 

yaygınlaştırmak 

Ağız ve Diş 

Sağlığı Şb. 

Md. 

Kişi sayısı 25.205 22.058 19.925 23.973 16.293 

Hizmet 

sayısı 
- - 2 3 3 

H4 

Belediye çalışanlarının 

iş sağlığı sorunlarını en 

aza indirmek 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Şb. Md. 

Kişi sayısı - - 1.707 906 930 

Hizmet 

sayısı 
- - 198 306 245 

H5 

Mezarlık ve defin 

hizmetlerinin, 

belirlenen standartlar 

çerçevesinde en iyi 

şekilde sunulmasını 

sağlamak 

Mezarlıklar 

Şb. Md. 

Hizmet 

sayısı 
115.127 134.185 117.884 207.669 230.956 

GENEL TOPLAM 

Kişi sayısı 34.841 32.924 34.695 40.863 31.594 

Hizmet 

sayısı 
141.453 151.779 148.325 259.575 262.537 

 

Tablo 1’de gösterilen “Yaşam kalitesini arttırmaya yönelik sağlık 

hizmetleri sunmak ve halkı bilinçlendirmek” şeklinde ifade edilen ve 

Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü ve Ağız ve Diş Sağlığı Şube Müdürlüğü 
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tarafından hizmet verilen ilk hedefe ilişkin olarak 4 farklı performans 

göstergesi bulunmaktadır. Bu hedeflerden “hizmet alacak hasta 

sayısı”, Laboratuvarda yapılacak tetkik sayısı" ve “Yapılacak toplantı 

sayısı” ile ilgili olarak en düşük 2019 yılında gerçekleşmiştir. Bu 

duruma sebebi için; “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında 

personellere yapılan periyodik muayenelerin hizmet alımı ile 

yapılması ve ilçelerde sağlık taramalarının yapılmaması sonucu 

hedefte sapma olmuştur.” şeklinde açıklama yapılmıştır.  

Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından hizmet verilen bir diğer hedef 

“Yardıma muhtaç, gelir seviyesi düşük vatandaşlarımıza evde sağlık 

hizmeti uygulamalarını yaygınlaştırmak” şeklindedir. Bu hedef 4 

göstergeden oluşmaktadır. Elde edilen verilerde söz konusu 

performansa ilişkin göstergelerden “Hizmet alacak hasta sayısı”, 

“Hemşirelik hizmeti sayısı”, “Hasta nakil hizmeti sayısı” ve “Hasta 

bakım hizmeti sayısı” ile ilgili olarak 2015-2016 yıllarına ait veriler 

bulunmamaktadır. 2017 yılında ise; hizmet alan hasta sayısı 3.710 

kişi, 2018 yılı için 4.366, 2019 yılı için 4.552 kişidir. Hemşire hizmeti, 

2017 yılında 7.045 adet, 2018 yılı için 10.291 kişi 2019 yılı için 

12.056 kişidir. Hasta nakil 2017 yılında 5.924 adet 2018 yılında 7.095 

ve 2019 yılında 4.615 kişidir. Hasta bakım hizmeti 2017 yılında 3.094, 

2018 yılında 3. 197 kişi 2019 yılında 3.974 adettir.  

Üçüncü hedef olan “Ağız ve diş sağlığı konusunda çocukları 

bilinçlendirmek ve tedavi uygulamalarını yaygınlaştırmak” Ağız ve 

Diş Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmekte ve hedefe 

yönelik 3 gösterge bulunmaktadır. Göstergelerden “Antalya Özel 
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Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon 

Merkezinde yapılacak tarama sayısına” yönelik olarak 2017 yılında 2 

faaliyet 2018-2019 yıllarında ise 3 faaliyet gerçekleşmiştir. 5-14 yaş 

grubundaki çocukların ağız ve diş sağlığını korumak için tarama ve 

tedavi hizmetlerine ilişkin “Teşhis ve tedavisi gerçekleştirilecek çocuk 

sayısı” olarak belirlenen göstergede 2019 yılında 16.293, 2017 yılında 

19.713 kişi, 2016 yılında 21.814 ve 2015 yılında 24.406 kişidir. 

İlkokullara yönelik ağız ve diş sağlığı ile ilgili olarak öğretmen ve 

öğrencilere eğitim verilmesi ve teşvik için diş fırçası ve diş macunu 

dağıtılması ile ilgili “Eğitim verilecek ve diş macunu-diş fırçası 

dağıtımı yapılacak okul sayısına” 2015 yılında 267, 2016 yılında 122, 

2017 yılında 212 ve 2018 yılında 23.973 adet faaliyet gerçekleşmiştir.  

Bir diğer hedef ise “Belediye çalışanlarının iş sağlığı sorunlarını en 

aza indirmek” olarak belirlenmiş ve İş Sağlığı ve Güvenliği Şube 

Müdürlüğünce gerçekleştirilmektedir. Bu hedefin çok tehlikeli 

sınıflarda çalışan kişilerin periyodik muayenesi ve eğitim verilmesine 

yönelik “Periyodik muayenesi yapılacak ve eğitim verilecek çalışan 

sayısı”, “Yapılacak ortam gözetimi sayısı” ve “Yapılacak risk 

değerlendirmesi sayısı” olmak üzere 3 göstergesi bulunmaktadır. Bu 

göstergelerden periyodik muayene ve eğitim verilecek çalışan sayısı 

2019 yılında 930 kişi, 2018 yılında 906 kişi ve 2017 yılında 1.707 

kişidir. Ortam gözetimi sayısı 2017 yılında 94 adet, 2018 yılında 117 

adet 2019 yılında ise 158 adettir. Risk değerlendirmesi sayısı 2017 

yılında 104 adet, 2018 yılında 189 adet ve 2019 yılında ise 87 adettir. 

2015-2016 yıllarına ilişkin olarak ise herhangi veri bulunmamaktadır.  
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Son olarak “Mezarlık ve defin hizmetlerinin, belirlenen standartlar 

çerçevesinde en iyi şekilde sunulmasını sağlamak” şeklinde ifade 

edilen hedef Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından hizmet 

verilmektedir. Bu hedefe yönelik olarak 4 gösterge bulunmaktadır. 

Elde edilen verilere göre bu göstergelerden ihtiyaç sahipleri için 

karayolu ve havayolu ile gerçekleştirilen cenazelerin nakil hizmetleri 

için “Cenaze defin ve nakil hizmeti”, “Temizlik ve bakımı yapılacak 

mezarlık sayısı”, cenaze evlerine taziye çadırı kurarak çay ve şeker 

ikramı ile ilgili “Taziye çadırı hizmetine” şeklindedir. Raporda 

belirleyici olan diğer gösterge taziye ziyaretine gelen kişilere 

“Dağıtılacak pide ve ayran sayısı” dır. Bu göstergeye göre 2015 

yılında 110.000 adet, 2016 yılında 127.000 adet, 2017 yılında 106.690 

adet, 2018 yılında 204.810 adet ve 2019 yılında ise 221.600 adettir.  

Sağlık hizmetlerinin performansına ilişkin olarak kişi ve hizmet 

sayısının yıllara göre dağılımları aşağıda Grafik 1’de verilmiştir. 

Grafik 1: Sağlık Hizmetlerine İlişkin Performansların Yıllık Dağılımları 
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Grafik 1’de görüldüğü üzere 2015-2019 yıllarında gerçekleşen hizmet 

sayısı ve kişilerin hizmetten yararlanma sayılarında ciddi bir fark 

bulunamamakla birlikte 2018 ve 2019 yılında bu sayılarda önemli 

artışlar görülmüştür. 

2.2.2. Sosyal Hizmetleri 

Çalışmanın bu kısmında belediyenin hizmet verdiği sosyal hizmete 

değinilecektir. Bu hizmetin amacı “Sosyal belediyecilik anlayışımızla, 

bir arada ve eşit yaşamak için farklılıklarımızı ve değerlerimizi 

bütünleştiren sosyal hizmetler üreterek vatandaşlarımızın yaşam 

standardını yükseltmek” şeklinde ifade edilmiştir. Sosyal hizmetlerin 

faaliyetlerine ilişkin göstergeler Tablo 2’de yer almaktadır.  

Tablo 2: Sosyal Hizmetler Performansı 

Hedefler Birimler Gerçekleşen 

YILLAR 

2015 2016 2017 2018 2019 

üH1 

İhtiyaç duyulan 

alanlarda sosyal 

hizmet ve 

yardımları 

ilgilisine 

doğrudan 

ulaştırmak, 

hizmet kalitesini 

arttırmak 

Sosyal 

Yardımlar 

Şb. Md. 

G
ö

st
er

g
e
le

ri
n

 G
e
rç

ek
le

şm
e
 M

ik
ta

rı
 

6.275 604.708 910.770 1.165.130 1.281.031 

H2 

Engellilerin 

yaşam 

standartlarını 

yükseltmek ve 

sosyal hayata 

daha aktif 

katılımlarını 

sağlamak 

Engelli 

Hizmetleri 

Şb. Md. 

1.058 4.723 4.076 5.530 6.044 

H3 

Kentte yaşayan 

yaşlı 

Vatandaşlarımıza 

manevi evlat 

olmak, yaşam 

standartlarını 

yükseltmek ve 

huzurlu bir 

yaşam alanı 

oluşturmak 

Yaşlı 

Hizmetleri 

Şb. Md. 

1.970 1.655 1.897 1.881 2.833 
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H4 

Aile, kadın ve 

topluma yönelik 

sosyal amaçlı 

tesisler inşa 

edilmesini 

sağlamak, sosyal 

ve eğitsel alanda 

hizmetler 

geliştirmek ve 

yaygınlaştırmak 

Aile ve 

Toplum 

Hizmetleri 

Şb. Md. 

6.945 6.390 6.636 8.494 8.273 

H5 

Çocuk ve 

gençleri daha 

kaliteli ve 

modern 

ortamlarda 

sosyal hayata 

hazırlamak 

Çocuk ve 

Gençlik 

Hizmetleri 

Şb. Md. 

763 1.095 1.094 11.977 10.572 

H6 

Sosyal ve 

toplumsal 

alanlarda 

araştırma ve 

geliştirme 

faaliyetlerini 

planlamak ve 

gerçekleştirmek 

ARGE ve 

Yapılandırma 

Şb. Md. 

4 2 - -  

GENEL TOPLAM 17.015 618.573 924.473 1.193.012 1.308.753 

 

Tablo 2’de gösterilen “İhtiyaç duyulan alanlarda sosyal hizmet ve 

yardımları ilgilisine doğrudan ulaştırmak, hizmet kalitesini arttırmak” 

şeklinde ifade edilen hedeflerin faaliyeti Sosyal Yardımlar Şube 

Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu hedefe yönelik 

olarak belediye “İhtiyaç sahibi vatandaşlara, sosyal incelemesi 

kurumumuz sosyal hizmet uzmanları tarafından yapılıp yardım alması 

uygun görülen ailelere sosyal yardımlar yapılacaktır.” şeklinde genel 

bir çatı oluşturmuştur. Veriler incelendiği zaman yıllar arasındaki fark 

şöyle açıklanabilir. 2019 yılında “Dağıtımı yapılan ekmek sayısı” 

474.331 kişi iken 2018 yılında 365.000 kişi, 2017 yılında 262.080 

kişi, 2019 yılında “Sıcak yemek dağıtılan vatandaş sayısı” 530.498 

kişiyken 2018 yılında 516.998 kişi, 2017 yılında 416.467 kişi, 2016 
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yılında 379.112 kişidir.  2019 yılında  “Sıcak yemek dağıtılan 

birimlerdeki kişi sayısı” 255.252 iken 2018 yılında 264.773 kişi, 2017 

yılında 214.485 kişi, 2016 yılında 217.938 kişidir. 2019 yılında 

“Sosyal kart dağıtılan kişi sayısı” 18.083 kişiyken 2018 yılında 15.176 

kişi, 2017 yılında 10.000 kişidir. 2019 yılında “Nakdi yardım yapılan 

kişi sayısı” 2.867 kişi, 2018 yılında ise 3.182 kişiyken 2017 yılında 

2.738 kişi şeklindedir. Raporda 2015 yılına ait bu veriler bulunmadığı 

için yıllar arasındaki bu fark ortaya çıkmıştır. 

Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü birimi tarafından gerçekleştirilen 

şehrin, engelliler için yaşanılabilir durumuna getirmek için belirlenen 

hedef “Engellilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve sosyal hayata 

daha aktif katılımlarını sağlamak” şeklinde belirlenmiştir. Tablo 

incelendiği zaman yıllara göre artış söz konusu olup en yüksek 2019 

yılında 6.044 kişiye hizmet verilirken en düşük 2015 yılında 1.058 

kişiye hizmet verilmiştir. 

Yaşlı ya da hasta vatandaşların yaşam alanlarındaki memnuniyeti 

artırmaya yönelik belirlenen “Kentte yaşayan yaşlı vatandaşlarımıza 

manevi evlat olmak, yaşam standartlarını yükseltmek ve huzurlu bir 

yaşam alanı oluşturmak” hedef Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

tarafından verilmektedir.  Söz konusu yıllarda en düşük verilen hizmet 

2016 yılında 1.655 iken en fazla hizmet 2019 yılında 2.833 kişiye 

verilmiştir.  

Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından verilen 

hizmete aile bütünlüğünü destekleyecek sosyal ve eğitsel alanlarda 

hizmet sunmaya yönelik olarak “Aile, kadın ve topluma yönelik 
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sosyal amaçlı tesisler inşa edilmesini sağlamak, sosyal ve eğitsel 

alanda hizmetler geliştirmek ve yaygınlaştırmak” şeklinde hedef 

belirlenmiştir.  Tablo incelendiği zaman en yüksek 2018 yılında 8.494 

kişiye hizmet verilirken en düşük 2016 yılında 6.390 kişiye hizmet 

verilmiştir. 

Çocukların okul öncesi eğitimlerini güçlendirmek ve gençlere sosyal 

hayatları ve eğitim süreçleri için rehberlik ve danışmanlık hizmeti 

vererek geleceğe hazırlamaya yönelik bir sonraki hedef “Çocuk ve 

gençleri daha kaliteli ve modern ortamlarda sosyal hayata hazırlamak” 

Çocuk ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hizmet 

verilmektedir. Bu hedefte yıllara göre artış söz konusu olmuştur. En 

düşük gerçekleştirilen hedef 2015 yılında 763 kişi iken en yüksek 

hedef 2018 yılında 11.977 kişidir. 2018 ve 2019 yıllarının diğer yıllara 

göre fark oluşmasının sebebi “Eğitim desteği verilen kişi sayısı” 9.150 

kişi iken 2018 yılında 10.000 kişi ve “Gençlik danışma merkezinden 

danışmanlık hizmeti alan kişi sayısı” 1.321 kişiyken 2018 yılında 

1.817 kişidir.  

Hedeflerden son olarak “Sosyal ve toplumsal alanlarda araştırma ve 

geliştirme faaliyetlerini planlamak ve gerçekleştirmek” şeklinde ifade 

edilen ve ARGE ve Yapılandırma Şube Müdürlüğü tarafından hizmet 

verilen bu hedefe için 2015 yıllında 4 hedef 2016 yılında ise 2 hedef 

gerçekleşmiştir. Diğer yıllara ait raporda herhangi bir veriye 

rastlanılmamıştır.  
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Sosyal hizmetlerin performansına ilişkin olarak kişi ve hizmet 

sayısının yıllara göre dağılımları aşağıda Grafik 2’de verilmiştir. 

Grafik 2: Sosyal Hizmetlere İlişkin Performansların Yıllık Dağılımları 
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görülmüştür. 

2.2.3. Kültür, Turizm, Spor ve Eğitim Hizmetleri 

Çalışmanın son kısmında sosyal belediyecilik kapsamında belediyenin 

hizmet verdiği kültür, turizm, spor ve eğitim hizmetlerine ilişkin 

bilgiler verilmiştir. Bu hizmetin amacı “Kentimizin kültürel 
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hizmetlerin faaliyetlerine ilişkin göstergeler Tablo 3’de yer 

almaktadır.  

Tablo 3: Kültür, Turizm, Spor ve Eğitim Hizmetleri Performansı 

Hedefler Birimler 

G
e
r
çe

k
le

şe
n

 

YILLAR 

2015 2016 2017 2018 2019 

H1 

Ulusal ve 

uluslararası 

boyutta 

kültür sanat 

etkinlikleri 

düzenleyip 

kentin kültür 

ve sanat 

alanında 

gelişimini 

arttırmak, 

halkın bu 

etkinliklere 

katılımını 

sağlamak 

Kentin kültürel ve 

sosyal seviyesini 

yükseltmeye 

yönelik etkinlikler 

gerçekleştirmek 
Kent Tarihi ve 

Tanıtımı Daire 

Başkanlığı / 

Kültür ve Sosyal 

İşler Dairesi 

Başkanlığı 

G
ö

st
er

g
e
le

ri
n

 G
e
rç

ek
le

şm
e
 M

ik
ta

rı
 

1.605 7.601 8.755 94.360 106.052 

Kente yeni 

müzeler 

kazandırarak 

müzecilik bilincini 

yaygınlaştırmak 

Kent turizmine 

katkı sağlamak 

H2 

Şehir tiyatrolarına altyapı 

oluşturmak, tiyatro izleyici kitlesini 

arttırmak 

Şehir Tiyatrosu 

Şube Müdürlüğü / 

Kültür ve Sosyal 

İşler Dairesi 

Başkanlığı 

41.792 
30.02

5 
- 200 295 

H3 

Türk müziğini öğretmek, yaşatmak 

ve yeni nesillere aktarmak, evrensel 

sanatı geniş kitlelere yaymak 

Kültür ve Sosyal 

İşler Dairesi 

Başkanlığı 

491 1.372 874 860 1.530 

H4 

Spor faaliyetlerini kentin her alanına 

yaymak, etkinlik sayısını arttırmak 

ve sportif faaliyetlere destek vermek 

Gençlik ve Spor 

Hizmetleri Daire 

Başkanlığı 

209 388 - 215 195 

H5 

Milli Eğitim politikasıyla uyumlu ve 

destekleyici eğitim hizmetlerinde 

bulunmak, kurs çeşitliliğini 

arttırarak kente yaymak 

Yaygın Eğitim Şb. 

Md./ Kültür ve 

Sosyal İşler 

Dairesi Başkanlığı 

36 88 484 540 652 

GENEL TOPLAM 44.133 39.474 10.113 96.175 108.724 

Tablo 3’de yer alan hedeflerden “Ulusal ve uluslararası boyutta kültür 

sanat etkinlikleri düzenleyip kentin kültür ve sanat alanında gelişimini 

arttırmak, halkın bu etkinliklere katılımını sağlamak” şeklinde 

belirlenen bu faaliyete Kültür Şube Müdürlüğü tarafından hizmet 

verilmektedir. Bu hedef kendi içerisinde 3 farklı alt hedefi bulunmakta 

ve her bir alt hedefin göstergeleri mevcuttur. Birinci alt hedef olarak 
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“Kentin kültürel ve sosyal seviyesini yükseltmeye yönelik etkinlikler 

gerçekleştirmek” ikinci alt hedef “Kente yeni müzeler kazandırarak 

müzecilik bilincini yaygınlaştırmak” ve son alt hedef “Kent turizmine 

katkı sağlamak” şeklindedir. Yıllar çerçevesinde değerlendirildiğinde 

en düşük rakam 2015 yılına aitken 2019 yılı en yüksek veriye sahiptir. 

2017 yılından sonraki artışın sebebi 2019 yılı için “Müzelere gelen 

toplam ziyaretçi sayısı” 69.826 ve “Kent Müzesi için alınan belge ve 

kitap sayısı” 30.000 iken 2018 yılı için “Müzelerin tanıtımı için 

hazırlanan materyal veya broşür sayısı” 63.000 ve “Kent Müzesi için 

alınan belge ve kitap sayısı” 20.000 adettir. Diğer yıllar için bu veriler 

mevcut değildir. 

Tiyatro sanatını geniş kitlelere ulaştırmak, geliştirmek ve sevdirmek 

için belirlenen diğer hedef “Şehir tiyatrolarına altyapı oluşturmak, 

tiyatro izleyici kitlesini arttırmak” şeklinde ifade edilmekte ve Tiyatro 

Şube Müdürlüğü tarafından hizmet verilmektedir. Veriler incelendiği 

zaman 2017 yılı için herhangi bir veriye rastlanmamıştır. 2015 ve 

2016 yıllarında yer alan verilerin diğer yıllardan yüksek olması ise 

2016 yılı için “Tiyatro sezonunda sahnelenecek oyunların izleyici 

sayısı” 30.000 ve  2015 yılı için “Tiyatro sezonu kapsamında 

sahnelenen oyunların izleyici sayısı” 30.000, “Konuk Tiyatrolar 

Projesi kapsamında izleyici sayısı” 2.500, “Yurt içi ve bölgesel 

izleyici sayısı” 5.000, “Uluslararası festival veya turnelerde izleyici 

sayısı” 600  ve “Tiyatro şenlik veya festival izleyici sayısı” 660 

şeklinde izleyici sayıları ile açıklanabilir. 
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Bir sonraki hedef müziği öğretmek, geniş kitlelere yaymak, konser ve 

eğitim kalitesinin seviyesini yükseltebilmek için “Türk müziğini 

öğretmek, yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak, evrensel sanatı geniş 

kitlelere yaymak” şeklinde belirlenen hedefte en yüksek gösterge 

miktarı 2016 yılı ve 2018 yıllarına aittir.  

Dördüncü olarak “Spor faaliyetlerini kentin her alanına yaymak, 

etkinlik sayısını arttırmak ve sportif faaliyetlere destek vermek” 

şeklinde belirlenen hedefi gerçekleştirmeye yönelik Gençlik ve Spor 

Hizmetleri Daire Başkanlığı hizmet vermektedir. Bu hedef için 2017 

yılına ilişkin faaliyet raporunda herhangi bir veriye ulaşılamazken 

gösterge olarak en yüksek 388 etkinlikle 2016 yılına aittir.  

Son olarak tüm kente yaymak için eğitim faaliyetlerini 

çeşitlendirmeye yönelik “Milli Eğitim politikasıyla uyumlu ve 

destekleyici eğitim hizmetlerinde bulunmak, kurs çeşitliliğini 

arttırarak kente yaymak” şeklinde ifade edilen hedef Yaygın Eğitim 

Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Veriler incelendiği 

zaman 2017 yılından itibaren artış mevcuttur.  

Genel toplamlar göz önüne alındığında 2019 yılında yer alan 

göstergeler çerçevesinde 108.724 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Veriler 

doğrultusunda 2018 ve 2019 yılında geçmiş yıllara göre ciddi bir atış 

söz konusu olmuştur.  

Kültür, turizm, spor ve eğitim hizmetlerinin performanslarına ilişkin 

olarak kişi ve hizmet sayısının yıllara göre dağılımları aşağıda Grafik 

3’de verilmiştir. 
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Grafik 3: Kültür, Turizm, Spor ve Eğitim Hizmetlerine İlişkin Performansların 

Yıllık Dağılımları 

 

Grafik 3’ te görüldüğü gibi faaliyet raporunun incelenmesi sonucunda 

göstergelerin gerçekleşme miktarı incelendiğinde 2018 ve 2019 

yıllarında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca incelenen faaliyet raporu 

sonucunda en az etkinlik 2017 yılında gerçekleştirilmiştir. 
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işsizlere, yoksullara, afetzedelere, gençlere ve göçmenlere yönelik 

hizmet üretmektedirler. Elbette bu hizmetlerin etkin bir şekilde 

verilebilmesi ve dağıtılabilmesi için belediyelere mali anlamda 

özerklik kazandırılmalıdır. Bu çalışmada belediyelerin sosyal 

belediyecilik anlayışı ile yürüttüğü sosyal hizmetlerin neler olduğu  

araştırılmıştır. Bu amaçla Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal 

hizmetlerine ilişkin veriler toplanmış ve bu veriler üzerinden ikincil 

veri analizi yapılmıştır. Sonuç olarak; çalışmanın yürütüldüğü 

belediyede sunulan sosyal hizmetlerin yaşlılara, gençlere, kadınlara, 

gçmenlere, engellilere ve çocuklara yönelik olduğu görülmüştür.  

Yapılan araştırmada sosyal belediyecilik kapsamında sağlık 

hizmetleri, sosyal hizmetler ve kültür, turizm, spor ve eğitim 

hizmetlerine yönelik bilgiler yer almaktadır. Yapılan araştırmanın 

sonucuna göre Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin etkin çalıştığı ve 

her geçen yıl daha fazla kişiye hizmet verdiği ortaya çıkan sonuçlar 

arasındadır.  

Değerlendirilen stratejik plan ve faaliyet raporları doğrultusunda 

2015-2019 yıllarına ait bazı veriler yer almamaktadır. Faaliyet 

raporlarında birçok etkinlik gerçekleşmiş fakat bunlardan dikkat 

çekenlerden bahsedilecektir.  

2015 yılı faaliyet raporunda yer alan bazı bilgiler şu şekildedir: 

Belediye Antalya’ya kültür, turizm, spor ve eğitim hizmetleri 

kapsamında ulusal ve uluslararası festivallere ev sahipliği yapmış, 

Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu’nda “Oyun İçinde Oyun”, 
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“Geç Kalanlar” gibi çocuk oyunları 154 kez sahnelenmiş ve toplamda 

bu oyunlar 29.727 kişi tarafından izlenmiştir. Türk Sanat Müziği, Türk 

Halk Müziği, Tiyatro, Ses Eğitimi ve Şan bölümlerinin yer aldığı 

İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı’nda sınavla alınan 15 ile 35 yaş 

arası vatandaşlara 3 yıl eğitim veren, konservatuvarda çocuklara 

ücretsiz gitar, piyano, yan flüt gibi müzik aletlerine ilişkin eğitimler 

ücretsiz verilmiştir. Çocuk piyano şenliği, 10 ilçede ücretsiz spor 

merkezleri, okullar ligi, sokak basketbolu turnuvaları gibi çok sayıda 

faaliyetler düzenlenmiştir. 2014 yılının neredeyse 2 katına yakın kurs 

açılmıştır. Fakat açılan kurslarda bazı bölgelerde kurs sayısı oldukça 

fazla iken bazı bölgelerde çok düşüktür. Dolayısıyla kurs sayısının az 

olduğu bölgelere kurs açmak daha fazla vatandaşın faydalanacağı 

anlamına gelmektedir.  

Sağlık hizmetleri kapsamında poliklinik aracılığıyla 9.636 vatandaşa 

ve personele muayene ve hemşirelik hizmeti verilmiştir. İlaç toplama 

kampanyaları, sağlıklı yaşam bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. 

Fakat yapılan toplantıların geçmiş yıllara göre (2013-2014) en az 2015 

yılında yapıldığı tespit edilmiştir. Evde bakım hizmetlerinde en fazla 

hemşire ziyareti olmuştur. Tıbbi tahlil ve numune sayıları 

incelediğinde toplamda 26.326 kişiye hizmet verilmiş fakat bunun 

20.804’ü personeldir.  

Sosyal hizmetler kapsamında sosyal kart projesi, ekmek yardımı 

projesi, bir mekânlar projesi, sosyal yardım merkezi gibi faaliyet 

gerçekleştirilmiştir. Sosyal yardımlarda 1.453 kişiye nakdi yardım 

yapılmıştır. Üniversite öğrencilerine 2013 yılında 72.880 kişiye sıcak 
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çorba dağıtılırken 2015 yılında 28.985 öğrenciye dağıtım yapılması 

hizmette aksamalar olabileceğini göstermektedir. Sesli kütüphane ve 

internet hizmeti alan kişilerin sayısı da geçmiş yıllara göre düşüş 

göstermiştir. Bir başka dikkat çeken faaliyet ise huzurevinde 

gerçekleştirilen sosyal kültürel faaliyetlerdir. Bu faaliyetlerde 2013 

yılında 155 kez ziyaret gerçekleşirken 2015 yılında 33 ziyaret 

gerçekleşmiştir. Fakat bunun yanı sıra geçmiş yıllarda 

gerçekleştirilmeyen başka etkinliklere yer verilmiştir. 

2016 yılı faaliyet raporunda yer alan bazı bilgiler ise şunlardır: 

Kültür, turizm, spor ve eğitim hizmetleri kapsamında 53. Uluslararası 

Antalya film festivali, piyano festivali, Yörük festivali gibi birçok 

etkinlikler düzenlenmiştir. Analizde göstergeler içerisinde bir 

kısmının yer aldığı fakat belediyenin faaliyet raporunda yer alan 

etkinliklerin sayısı 3.212 katılımcı sayısı ise 1.930.055 kişidir. Tiyatro 

sahnesinde gerçekleştirilen oyunlar 169 kez tekrarlanmış ve 38.496 

kişi tarafından izlenmiştir. Eğitim dönemlerine göre konservatuvar 

bölümlerine kayıt yaptıran öğrenci sayıları genel anlamda yıllara göre 

artış gösterirken ses eğitimi ve şan derslerinde 2014 yıllarına göre bir 

azalma olmuştur. Yıllara göre grup bazında ASMEK kursiyer 

sayısında 2015 yılına yaklaşık 5.000 kişilik bir düşüş söz konudur. 

Sağlık hizmetleri kapsamında 10.866 kişiye muayene ve hemşirelik 

hizmeti verilmiştir. Tıbbi tahlil ve numune sayılarına bakıldığı zaman 

2016 yılında Tıbbi laboratuvar evde bakım hizmeti verilmediği, 

personele verilen hizmetinde 2015 yılına göre yaklaşık 8.000 kişi 

azaldığı görülmektedir. Ayrıca vatandaşa verilen hizmette de 2014 ve 
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2015 yıllarından daha düşüktür. İlaç toplama ve dağıtılma 

kampanyasına bakıldığı zaman 2016 yılı 2014 ve 2015 yılının çok 

gerisinde kalmıştır. Özellikle 2014 yılında yapılan kampanya oldukça 

etkili olmuştur. Bu sayıların artışının sağlanması için özellikle 

okullarla iş birliği ve etki bir çalışma yapmak yararlı olacaktır. 

Mezarlık hizmetleri kapsamında yapılan çeşme sayısına bakıldığı 

zaman 201 yılında 19 çeşme 2016 yılın 3 çeşme yapılmıştır.  

Sosyal hizmetler açısından dağıtılan ekmek sayısına bakıldığı zaman 

2015 yılında 300.000 kişiye 2016 yılında 152.760 kişiye ekmek 

yardımı yapılmıştır. Bu sayının yarıya düşmesindeki sebep tam olarak 

bilinemese de etkinlikte bir aksama olduğu düşünülmektedir. Özel gün 

ve haftalara yönelik gerçekleştirilen etkinlik sayısına bakıldığı zaman 

2015 yılında 33 kez fakat 2016 yılında 24 kez gerçekleştiği 

görülmektedir. 

2017 yılı faaliyet raporunda yer alan bazı bilgiler ise şunlardır: 

Kültür, turizm, spor ve eğitim hizmetleri kapsamında geçmiş yıllara 

göre tiyatro sahnesinde gerçekleştirilen oyun sayısı 13’e çıkmış ve 

175 kez sergilenerek 40.868 kişinin katılımı sağlanmıştır. Eğitim 

dönemlerine göre kurslara katılan öğrenci sayısı geçmiş yıllara göre 

düşmüştür. Yaz-kış spor okulları kapsamında 2017 yılında 35 spor 

branşıyla 2016 yılının 2 katından fazla olan 41.416 katılımcıyla 

etkinlik yapılmıştır. Antalya, Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM) 

faaliyetlerinde 2016 yılına göre düşüş yaşanmıştır. Özellikle çocuk 

jimnastiği ve Konyaaltı’nda bayanların katılımın azalma olmuştur.    
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Sağlık hizmetleri açısından vatandaş ve personel dâhil 9.353 kişiye 

hizmet verilmiştir. Tıbbi laboratuvar hizmeti evde bakım hizmeti 2016 

yılında olduğu gibi 2017 yılında da hizmet verilmemiştir. Evde bakım 

hizmetinde doktor ziyareti, hemşire ziyareti, hastanede hastaya 

yardım, pansuman malzemesi verme, diş hekimi muayenesi, diş taşı 

temizliği, diş dolgusu, pansuman gibi hizmetler diğer yıllara göre 

düşüş göstermiştir. 

Sosyal hizmetler açısından bakıldığı zaman 2017 yılında 262.080 

kişiye ekmek yardımı yapılmıştır. 2017 yılında nakdi yardım tutarı ve 

kişi sayısı geçmiş yıllara göre ciddi artış göstermiştir. Huzurevinde 

gerçekleştirilen sosyo-kültürel faaliyetler açısından 2017 yılında spor 

ve fiziksel hareketler artmıştır. 

2018 yılı faaliyet raporunda yer alan bazı bilgiler ise şunlardır: 

Kültür, turizm, spor ve eğitim hizmetleri kapsamında Büyükşehir 

Belediyesi, 29 Eylül- 5 Ekim tarihleri arasında 55. Uluslararası 

Antalya Film Festivaline ev sahipliği yapmıştır. 55 inci yıla özel 55 

filmlik program düzenlenmiş ve dünyaca ünlü konukları misafir 

edilmiştir. Ayrıca 4. Uluslararası Yörük Festivali, 19. Uluslararası 

Antalya Piyano Festivali, Antalya’nın Fethinin 811. Yılı Kutlamaları, 

Ramazan Şenlikleri, Antik Kent Konserleri, Antalya Çocuk ve 

Uçurtma Festivali, 3. Altın Nota Beste Yarışması, Akdeniz Gençlik 

Festivali gibi birçok festival düzenlenmiştir. Bunlara ek olarak yıl 

içerisinde 254 festival, 29 konser, 20 adet fuar/sergi/yarışma, 60 adet 

konferans/seminer, 317 adet Ramazan etkinlikleri, 3.640 adet film 

gösterimleri/tiyatro, 525 adet çeşitli gösteriler, 19 adet önemli gün ve 
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haftalar için kutlama ve 84 adet kültür gezisi düzenlenmiştir. 

Düzenlenen bu etkinliklere en fazla katılım 1.120.100 kişi ile 

Ramazan etkinliklerine olmuştur. Bütün etkinliklere ise toplamda 

2.025.395 kişi katılmıştır. Şehir tiyatrolarında düzenlenen oyun 

gösterileri için 26.464 kişi katılım sağlamıştır. Yurtiçi ve yurtdışından 

gelen konuk tiyatroların sahnelendiği 2017/2018 Tiyatro Sezonu 

içerisinde Konuk Tiyatrolar Projesi kapsamında 11 oyun 29 kez 

sahnelenmiş ve 3.936 seyirciye ulaşılmıştır. 

Sağlık hizmetleri açısından ayaktan teşhis ve tedavi hizmetleri 

kapsamında; Merkez poliklinik ve diğer hizmet alanlarında 8.965 

kişiye muayene ve hemşirelik hizmeti Tıbbi Laboratuvarda tüm 

personelin ve vatandaşlara yapılan biyokimya tahlillerinde ise; 16.601 

kişiye toplam 31.014 tahlil yapılmıştır. Vatandaşlara verilen tıbbi 

cihaz sayısı 2016-2017 yıllarına göre düşüş göstermiş ve toplamda 

2018 yılında 139 adet cihaz verilmiştir. Evde bakım hizmetinin 

verilmesinde ise; 2016 ve 2017 yıllara göre artış göstererek 33.463 

kişiye hizmet verilmiştir. Çocuk ağız ve diş sağlığı merkezi tarafından 

251 engelli çocuğun diş taraması yapılmıştır. Ayrıca 44.850 adet işlem 

gerçekleştirilmiştir. 

Sosyal hizmetler açısından bakıldığı zaman ise; 6.985 kişi ile 

görüşülmüş, 10.984 hane incelenmiş, 3.182 kişiye toplamda 2.337.230 

₺ nakdi yardım yapılmıştır. Sosyal Kart Projesi kapsamında yapılan 

sosyo-ekonomik yönden ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 

vatandaşların gıda, temizlik ve kırtasiye ihtiyacı olan 15.176 kişiye 

15.014.640,00 ₺ değerinde nakdi yardım yapılmıştır. Ayrıca engelsiz 
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plaj projesi, engelsiz ulaşım aracı, görme engelliler sesli kütüphane 

hizmeti, engelsiz yaz okulu projesi gibi birçok faaliyet kapsamında 

etkinlikler gerçekleştirilmiştir.  

2019 yılı faaliyet raporunda yer alan bazı bilgiler ise şunlardır: 

Kültür, turizm, spor ve eğitim hizmetleri kapsamında; 56. Altın 

Portakal Film Festivali düzenlenerek 29 ülkeden, 69 yönetmenin, 

toplam 66 filmi gösterilmiştir. 10. Antalya Kitap Fuarı, Çeşitli 

Konserler ve Etkinlikleri gibi 12 farklı etkinlik düzenlenmiştir. En 

fazla katılım 10. Antalya Kitap Fuarına olmuştur. Bütün etkinliklere 

ise toplamda 1.602.895 kişi katılmıştır. Şehir Tiyatrosu Mall Of 

Antalya Sahnesinde yetişkin tiyatrosu, çocuk ve gençlik tiyatrosu ve 

kukla tiyatrosu oyunları gösterimleri gerçekleştirilmiştir. Bu 

kapsamda; 2018-2019 tiyatro sezonunda 17 oyun toplam 143 kez 

sahnelenmiş ve 25.296 seyirciye ulaşmıştır. 2018-2019 Tiyatro 

Sezonunda Yurtiçi Festival Etkinlikleri kapsamında 3 oyun toplam 7 

kez sahnelenmiş ve 4.090 seyirciye ulaşmıştır. Eğitim dönemlerine 

göre konservatuvar bölümlerine kayıt yaptıran öğrenci sayısına 

bakıldığı zaman en fazla Türk Sanat Müziğine kayıt yaptırılmış 

toplamda ise 262 kişi kayıt yaptırmıştır. Kurslara katılım ise; geçmiş 

yılların iki katından fazla gerçekleşmiştir. Toplamda 14 kursa 1.225 

kişi katılmıştır. En fazla katılım ise piyano kursuna olmuştur. Antalya, 

Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM) kapsamında 20 spor merkezi 

bulunmaktadır. Geçmiş yıla göre 10.000 kişiden fazla katılım 

sağlanmıştır. Yani toplamda 36.911 kişi katılmıştır. Yaz-kış spor 
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okullarına katılım ise 2018 yılında 50.000 kişiyken 2019 yılında 

114.463 kişidir.  

Sağlık hizmetleri kapsamında; 9.819 kişiye muayene ve hemşirelik 

hizmeti, tıbbi laboratuvarda 1.724 kişiye toplam 10.688 tahlil, ayrıca 

ilçelerde 1.719 kişiye sağlık taraması ile Ramazan şenliğinde 246 

vatandaşa glukoz taraması yapılmıştır. Vatandaşlara verilen cihaz 

sayısı 197 adet iken evde bakım hizmeti 36.112 kişiye verilmiştir. 

Evde bakım hizmeti kapsamında en fazla hemşire ziyareti 

gerçekleşmiştir. Ağız diş sağlığı kapsamında işlem sayısı 2018 yılında 

44.850 iken 2019 yılında 31.771’dir. İş sağlığı ve güvenliği 

çalışmaları için teknik, hukuk, yangın ve sağlık ana başlıklarında 

personele, her bir çalışan için 16 saat olmak üzere 1.230 kişiye eğitim 

verilmiştir. Mezarlık hizmetleri kapsamında ise 20 tane çeşme 

yapılmıştır.  

Sosyal hizmetler açısından bakıldığı zaman; görüşülen kişi sayısı 

8.8852 iken yapılan hane incelemesi 7.409’dur. Bu rakam 2017 ve 

2018 yıllarında 10.000’den fazladır. Dolaysıyla sayılarda düşüş vardır. 

18.083 kişiye sosyal kart verilmiş ve toplamda 9.160.920,00 ₺ nakdi 

yardım yapılmıştır. Fakat bu yardım 2018 yılına göre ciddi bir düşüş 

gerçekleşmiştir. Dağıtılan ekmek sayısına bakıldığı zaman 2018 

yılında 365.000 adet iken 2019 yılında 474.331 adettir. Yapılan nakdi 

yardımda 2018 yılına göre düşüş yaşanmıştır. 2.867 kişiye nakdi 

yardım yapılmış bu da toplamda 2.148.280,00 ₺ dir. Yapılan sosyal 

yardımlara bakıldığı zaman 2019 yılında geçmiş yıllara göre ciddi 

düşüşler yaşanmıştır. Özellikle kıyafet yardımında 2017 yılında 
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126.488 adet, 2018 yılında 109.876 adet iken 2019 yılında 107.2020 

adet yapılmıştır. Ailelere verilen ev eşyasında ise 2017 yılında 3.628 

adet, 2018 yılında 2.534 adet 2019 yılında ise 1.418 adettir. Engelsiz 

mekanlar projesinden faydalanan kişi sayısı 2017 yılında 32 kişi, 2018 

yılında 51 kişi, 2019 yılında ise 8 kişidir. Geçmiş yıllara göre artış 

gösteren hasta ve hasta yakınları sosyal tesisinden faydalanan kişi 

sayısı 2019 yılı içerisinde 2.280 hasta ve hasta yakınına 32.232 yatak 

hizmeti verilmiştir. 

Sonuç olarak belediye bu üç hizmetten en fazla bütçeyi kültür, turizm, 

spor ve eğitim hizmetleri için ayırmaktadır. Bu kapsamda sosyal 

hizmetlerin bütçesinin artırılmasına ilişkin bazı çalışmalar yapılabilir.  

Özellikle üniversite bulunan ilçelerde belediyelerin bu üniversitelerle 

iş birliği yapması öğrencileri yapılacak sosyal sorumluluk projelerine 

dahil etmesi daha duyarlı gençler yetişmesine hiç şüphesiz ki katkı 

sağlayacaktır. Ayrıca özellikle sosyal faaliyetlerin kısıtlı olduğu 

bölgelerde sosyal aktiviteleri geliştirecek etkinlik, saha (futbol, 

basketbol vs.) gibi faaliyetler öğrencilerin yaşamlarına olumlu 

yansıyacaktır. 
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GİRİŞ 

Dünya Sağlık Örgütü 1946 yılında kabul ettiği anayasasına göre 

evrensel asgari sağlık standardını, bir sosyal hak ve sağlık hizmetlerini 

de kamusal bir hizmet olarak kabul etmektedir. Bu kapsam ayrımcılık 

yapılmadan ırk, yaş, din, etnik köken politik inanç gözetilmeden bütün 

insanlar için ulaşılabilir en yüksek sağlık standardından 

yararlanabilme hakkıdır. Sağlık hizmetlerine erişim hakkı hukuken 

temel bir insan hakkı olarak kabul edilmektedir. Devletin sağlık 

hakkına yönelik politikalarında ayrımcılığı önleyerek eşitlik temelinde 

düzenlemeler adil toplum yapısı için gereklidir. En dezavantajlı 

grupların ihtiyaçlarını karşılayacak uygulamalar doğrultusunda 

politikalar belirlenmelidir. “Taraf devletler herkesin ulaşılabilir en 

yüksek bedensel ve zihinsel sağlık standartlarından yararlanma 

hakkını tanır” Birleşmiş Milletler Ulusal Ekonomik, Sosyal ve 

Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin on ikinci maddesiyle sağlık hakkını 

tanımaktadır. Sağlık hizmetlerinin ihtiyaç duyulan oranda var olması, 

yararlanan kesimin herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmadan bu 

hizmetlere erişebilmesi, tıbbi etik, kültürel değerlere ve cinsiyete 

duyarlı olması, nitelik güven ve hakkaniyet çerçevesinde yer alması 

gerekir. Sağlık hizmetlerinin dört bileşeni mevcuttur: Mevcudiyet, 

erişilebilirlik, uygunluk ve kalitedir (Durmaz ve Yüksel, 2020: 41). Bu 

dört bileşenden birinin eksikliği, göçmenler için sağlık hizmetlerine 

erişim, kültürel ve dil engelleriyle tedavi seçeneklerini müzakere etme 

kabiliyetinin azalması ve sağlık hizmet kalitesini olumsuz etkilenmesi 

sonucunu beraberinde getirmektedir (FRA 2011). Dil bariyeri başta 

olmak üzere kültürel engeller, tedaviyi kabul etme sürecinden teşhis, 
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tedavi ve bakım aşamalarına kadar sağlık hizmetlerinin her 

kademesini etkilemektedir. Bu çalışmada göçmen dostu sağlık 

hizmetlerinde kurum yapılanmaları ve örneklerine, hizmetlere 

erişimde yaşanılan sorun ve karşılaşılan engellere, kültürlerarası 

hizmet anlayışının organizasyon geliştirme boyutuna ve sağlık 

alanında kültürlerarası iletişim stratejilerine değinilmiştir. Çalışmanın 

son bölümünde yarı yapılandırılmış nitel alan araştırması ile Batı 

Akdeniz Bölgesi’nde allophone hastalarına (dil bilmeyen yabancı 

hastalar) sağlık kurumlarında sunulan tercümanlık hizmetleri 

kurumsal açıdan değerlendirilmiştir. Özellikle Batı Akdeniz 

Bölgesi’nin turizm alanlarına yakınlığı, yabancıların yerleşim tercihi, 

bu çalışmanın önemli bir itkisidir. 

1.1. Göçmen Dostu Sağlık Hizmetleri Nelerdir? 

Göçmen dostu sağlık hizmetleri içinde yaygın olarak dünyada kabul 

görmüş ölçüm ve geliştirme metotlarından biri bakım kalitesidir. Bu 

yöntem, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırma ve iyileştirmeye 

yönelik uygulamaları kapsar. Kültürel ihtiyaçlara cevap vererek sağlık 

kurumlarında göçmenlere yönelik nitelikli sağlık hizmet kalitesini, 

dolayısıyla göçmen dostluğunu artırmak mümkündür. Bu durum 

kültürel duyarlılıkla bakım sağlamayı kapsar. Sağlık okuryazarlığı 

diğer alanlara göre yeni bir kavramdır; sağlık sistemine uygun şekilde 

sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyerek göçmenlere sunulan sağlık 

hizmetlerinin kalitesini artırır. Diğer bir göçmen dostu sağlık hizmeti 

örneği hizmet sunumunda eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik 

etik davranış örneğidir. Profesyonel tercümanlık hizmetinin etkinliği 
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göçmenlere yönelik sağlık hizmetlerine erişimi iyileştiren bir 

unsurdur. Göçmenlere yönelik sağlık hizmetlerinin etkinliğini 

artırmak için genel geçerliğini koruyan altı hedefe atıf yapmak yerinde 

olacaktır. Smith’e göre bu hizmetlerin güvenli, etkin, hasta merkezli, 

zamanında ve verimli olması kadar eşitlik kriteriyle sunulması 

önemlidir (Smith, 2002). Özellikle eşitlik kavramı göçmenler 

açısından anahtar bir kavramdır. Göçmenlerin adil olarak kültürel 

duyarlılıklarının kalite sistemine dahil edilmesi, eşit sağlık sistemini 

destekleyecektir. Tervalon’a göre kültürel alçakgönüllülük çok 

kültürlü tıp eğitiminde tercih edilmelidir. Böylece hasta hekim 

ilişkisindeki güç dengesizliklerinin önüne geçilerek karşılıklı yarar 

sağlanan oluşum kendini gösterir (Tervalon ve Murray, 1998). 

1.2. Göçmenlere Yönelik Sağlık Hizmetlerinde Karşılaşılan 

Sorunlar 

Göçmen dostu sağlık hizmetleri açısından bakıldığında karşılaşılan 

sorunlarla ilgili tespit edilen alanlar iletişim, kültürel farklılıklar, 

göçmenlere yönelik sağlık hizmetlerinin bakım ihtiyaçları noktasında 

yetersiz olması ve bu alanda dokümantasyon, araştırma ve hasta 

bilgilendirme konularında eksikliklerin belirgin olarak ortaya 

çıkmasıdır. Çeşitliliğin ortaya çıkardığı nüfus büyümesi sağlık ve 

sağlık hizmetine ilişkin ihtiyaç, inanç ve uygulamadaki farklılıkları 

dikkate alan sağlık sistemlerini gerektirmektedir. Düşük sosyo 

ekonomik durum, belirsiz yasal statü ve sorunlu göç deneyimleri 

yüzünden daha savunmasız olan göçmenler resmi ve gayri resmi 
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engeller sebebiyle sağlık hizmetlerinde eşitsizliklerle 

karşılaşabilmektedir. 

1.3. Göçmen Dostu Sağlık Hizmetleri ve Göçmen Dostu 

Hastaneler 

Küreselleşmenin, uluslararası göçün, mevcut hareketliliğin ve daha 

birçok sebebin yansıması olarak meydana gelen yer değiştirmelerin 

hizmet sektöründeki yeni oluşumları ve ihtiyaçları doğurduğu 

ortadadır. Hak olarak ortaya konan argümanları arkasına alan 

oluşumlar, insanlığı daha yaşanılası dünya arayışına sokmuştur. 

Hizmet sunucularının dünya üzerindeki hareketliliğe cevap verme 

arayışı kâr zarar getirisi gözetilmeden, telafisi olmayan durumları 

doğurmaması için sağlık alanında hizmetlere erişimin önem derecesini 

artırmıştır. 2019 yılında göçmenlerin sağlık hizmetlerinden 

yararlanması ile ilgili bir çalışmada göçmen çocuklar ve ailelerinin 

karşılaştıkları engellere değinilmiştir. Bu çalışmaya göre göçmenlerin 

tedaviye nasıl ulaşılacağını bilmemeleri, sağlık haklarına dair bilinç 

düzeyindeki eksikliklerin olması, tedavi deneyim ve anlama sorunu, 

dil yetersizliği, sağlık kültürel inanç farklılıkları ve sağlık çalışanıyla 

göçmen ailelerinin beklentilerindeki farklılıklar olduğu ortaya 

konmuştur (Kadir vd. 2019). Özellikle dil ve iletişim problemlerinde 

resmi ve gayri resmi sosyal ve sağlık ağlarının eksikliği olumsuz 

etkenler arasındadır. Karşılaşılan erişim engelleri yaşam hakkını tehdit 

ederken, uzun vadede daha masraflı tedavilere de sebep olmaktadır. 

Göçmenler için sağlık ve sağlık okuryazarlığını teşvik etmek amacıyla 

sağlık hizmetlerini iyileştirmek ve uygulama modelleri geliştirmek 
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için Sevilla Üniversitesi Toplum Araştırma ve Eylem Merkezi ile 

WHO tarafından Uluslararası Sağlığı Geliştirme Hastaneleri Ağı 

(HPH), 2012-2016 yılları arasına yayılan dört yıllık bir proje olarak 

faaliyete geçmiştir. 12 Avrupa ülkesini içeren bu yapılanma, Göçmen 

Dostu Hastaneler (MFH) 2002-2005 yılları arasında oluşturulan 

projenin devamı niteliğindedir. MFH projesinin tamamlanmasından 

sonra uluslararası düzeyde bu temalar üzerine karşılaştırılmalı 

çalışmalarla gelişmeler takip edilmiştir. Politikaların ve deneyimlerin 

yaygınlaşmasını kolaylaştırmak, gelecekteki girişimler için yeni 

ortaklıkları teşvik etmek, sağlık kuruluşları ve diğer ağlar arasındaki iş 

birliği ittifaklarını güçlendirmek amaçlanmıştır.  

Amsterdam Bildirgesi’nde (2004) açıklanan kararlar doğrultusunda 

üye kuruluşların göçmen dostu ve kültürel açıdan yetkin sağlık 

kuruluşları haline gelmelerini desteklemek diğer bir hedeftir. Yetkin 

Sağlık Hizmetleri Görev Gücü yaklaşımı Avrupa’daki göç olgusu 

dinamikleri ile ilgili değerlendirmelerden bilgi alır. Bu bilgiler 

ışığında göçmenlerin yasal statüleri, motivasyonları, entegre düzeyleri 

açısından daha farklı bir kompozisyon oluşturma çabasındadır. 

MFCCH sağlık hizmetlerindeki eşitsizlikleri azaltmak göçmen ve 

diğer savunmasız gruplara yönelik adil erişim sağlanması için 

politikalar geliştirerek üye örgütleri desteklemektedir. Göçmen dostu 

bu projenin amacı sağlık hizmetlerinde eşitlik için standartlar 

geliştirmektir. Ortaya konan standartlar beşe ayrılarak şöyle 

sıralanmıştır: Politikada eşitlik, adil erişim ve kullanım, eşit bakım 

kalitesi, topluluğun katılımı, eşitliğin geliştirilmesidir. Organizasyon, 

eşit sağlık hizmeti sağlayarak farklılıkları azaltmaya katkıda 
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bulunarak mümkün olan en düşük seviyede maliyetle etkili politikalar 

ortaya koymaktır. Standartların amacı, kuruluş politikalarında 

yönetişimi nasıl geliştirmesi gerektiğini tanımlamak ve eşitliği teşvik 

eden performans izleme sistemleri geliştirmektir. Hastalar, personel ve 

toplum için eşitsizlikleri azaltma faaliyetlerini ifade eder. Örneğin 

hastanenin belli noktalarına yerleştirilen metin kutuları sorunlar, 

hedefler ve sorumluluklar hakkında izleme eylemlerini 

gerçekleştirmek için bir yol olarak önerilir. İlk seviye, bu beş 

standardın ortaya konmasıdır. İkinci seviye her bir standart 

seviyesinde alt standartlar faaliyete geçirilerek temel bileşenlerine 

ayrılır. Genelde sayıları dört ila altı arasında değişir. Üçüncü seviye 

ise ölçülebilir unsurlardır. Bu seviyede ölçülebilir öğelerin kısmen 

incelenmesi ve değerlendirilecek standardın gerekliliklerinin tamamen 

yerine getirilmesi üzerinde durulur. Ölçülebilir elemanlar sadece 

standarda tam uyum içerisinde bulunması gereken listelerdir. 

Ölçülebilir elemanların listelenmesi, standartlara daha fazla açıklık 

sağlamak ve kurumun personelini akreditasyon anketine hazırlamak 

içindir. Göçmen dostu sağlık hizmetlerinin dört müdahale alanı vardır. 

Kültürlerarası İletişim: Anlaşılır olmak, müdahalenin en gerekli 

olduğu alandır. Duyarlılık: Göçmen kökenli hastaların sosyo-kültürel 

geçmişlerine olumlu tepkilerle odaklanarak hem kurumların 

personeline yönelik eğitimleri hem de kurumsal yapılarının duyarlı 

olması hedeflenerek ihtiyaçlara cevap vermeyi kapsayan alandır. 

Güçlendirme: Göçmen kökenli hastaların ve topluluklarının 

güçlendirilmesidir. Hastaların karar alma süreçlerine tam olarak 

katılmalarını sağlar. İzleme: Göçmen kökenli hastaların aldıkları 
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sağlık hizmetleri izlenerek sorunlar üzerinde araştırma ve 

değerlendirmeyi içerir. Hizmetlere etkili erişimin organizasyon 

geliştirme aşamasında yönetim düzeyine entegresi zorunludur.  

1.3.1. Göçmen Dostu Kültürlerarası Organizasyon 

Geliştirme 

Domenig ve Stauffer’e göre hastanelerde örgütsel gelişimi 

desteklemek için şu önerilere dikkat edilmelidir. Yönetim düzeyinde 

göçmen kökenlilerin bakımına yönelik görev gücü ve sağlık 

çalışanlarının göçe özgü karşılaştıkları durumlar ve sorular için bir 

yardım hattı oluşturulmalıdır. Göç geçmişine sahip kişilerden oluşan 

personel istihdamını artırmak, profesyonel tercümanlık hizmet 

politikalarını geliştirmek, bakım standartlarına, diğer dokümanlara 

ulaşabilecek erişim ağını oluşturmak, göçmen aileleriyle ortak 

platformda görüşme olanağı sağlamak diğer öneriler içindedir. Ayrıca 

bu alana yeterli düzeyde personelin ve mali kaynakların sağlanması 

önemlidir (Domenig ve Stauffer, 2001). Kurum içinde ve dış kurumlar 

arasında göçmenlere ait konuları kapsayacak bilgi ağı 

oluşturulmalıdır. Göçmenlerle ilgili bilimsel araştırmaları 

destekleyecek iş birliği içinde olunmalıdır. Göçmen hastalarının 

ailelerinin kültürel duyarlılıkları üzerine sağlık çalışanları için bilgi ve 

materyallerin geliştirilmesi gerekmektedir. Göçmenlerle ilgili klinik 

vaka dosyalarının tartışılması ve kültürlerarası hizmetlere yönelik 

hemşirelerle bakım grupları oluşturulması ve yine kültürlerarası sağlık 

bakımı konularını ve göçmenlere özgü bilgileri içeren eğitim 

programlarının sürekliliği diğer önemli bir noktadır. Göçmen 
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hastaların beslenme ihtiyaçlarına cevap verme aynı zamanda göçmen 

hasta için yapılan aile ziyaretleri sağlık çalışanlarını ve hastayı zor 

durumda bırakabilir. (Ne sıklıkla ziyaret edileceği, gece refakat 

durumu, hasta ziyareti sırasında dışarıdan getirilen yiyecekler vb. 

konulara dikkat çekilmelidir.). 

1.3.2.  Göçmen Dostu Sağlık Hizmetleri İletişim Stratejileri 

Göçmen hastaların hizmetlere erişiminde dil engeline yönelik çeşitli 

stratejiler ortaya konmuştur. Terminolojide allophone hastalar olarak 

bulunduğu ülkenin dilini konuşamayan hastalar kastedilmektedir. İlk 

strateji olarak allophone hastanın dilini konuşarak iletişim kurma 

şeklidir. Türkiye’de ve dünyada yaygın olarak genelde bu strateji 

kullanılır.  

İkinci strateji olarak, göçmen hastaların sağlık çalışanlarıyla onların 

dilinde iletişime geçmesidir. Bu strateji, göçmen tarafından hareket 

etmeyi gerektiren yaklaşımdır. Göçmen hasta, sağlık çalışanına doğru 

hareket eder, sağlık çalışanının dilini öğrenir.  Bu strateji hem 

allophone hastaları için hem de göçmenler için neredeyse bütünleşme 

politikalarında bir çare olarak görülür.  

Üçüncü strateji olarak taraf olmayan üçüncü kişinin iki kişi arasında 

ortak bir dili paylaşarak her birinin dilinden diğerine arabuluculuk 

yaparak mesaj göndermesidir. Sağlık alanında eğitimli tercüman 

kullanılması yaygın bir durumdur. Sarver ve Baker tarafından acil 

servis ziyareti sonrasında dil engellerinin takip randevularına etkisini 

araştıran bir çalışma yapılmıştır. Çalışmada allophone hastalar ile yerli 

dili kullanan hastalar karşılaştırılmıştır. İki kategoride belirlenen 
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allophone hastalarına (tercüman kullananlar ve tercüman kullanmadığı 

halde tercümana ihtiyaç duyanlar) daha az takip randevusu verildiği 

görülmüştür. On hastadan sadece biri eğitimli tercüman kullanırken 

diğer grup geçici tercüman olarak aile üyelerini ya da tanıdıklarını 

kullanmaktadır (Sarver ve Baker, 2000). Woloshin ve arkadaşları 

kadınlar üzerinde yapılan mamografi ve meme tarama testlerine 

yönelik bir çalışmada, dili anlamamanın önleyici sağlık hizmetleri 

kullanımına engel olduğunu ortaya koymuşlardır (Woloshin, vd., 

1995). Berlin’de Türk ve Alman kadınlar üzerine yapılan bir 

çalışmada jinekolojik sağlık hizmetlerinde Alman kadınların yüzde 

doksanının, Türk kadınlarının ise yüzde ellisinin sağlık personeli 

tarafından verilen bilgileri anladığını göstermiştir. İsviçre 

hastanelerinde sağlık hizmetlerindeki dil engeli sorununu ele alan çok 

sayıda allophone hastalarıyla yapılan araştırmanın bulgularında 

allophone hastalarının primer olarak bakım hizmetlerinde daha sık 

ziyaret ve ziyareti kabul etme eğiliminde oldukları görülmüştür. Tıbbi 

takip ziyaretleri için randevu alma oranlarının, takip 

konsültasyonlarına geri dönme ve tedavi sonrası reçetelere uyma 

olasılıklarının ise daha düşük olduğu görülmüştür. İsviçre 

hastanelerini kapsayan 244 sağlık hizmeti üzerine yapılan bir 

araştırmada büyük, orta, küçük ve psikiyatri hastanelerinin 

tercümanlık hizmetlerinin farklılık gösterdiği görülmüştür. Ankete 

katılan hastanelerin üçte biri bir tercüman ağına erişimlerinin 

olduğunu bildirmiştir. Bu dört hastane türü arasındaki farklar dikkate 

değerdir. Büyük hastanelerin üçte ikisi, orta büyüklükteki hastanelerin 

üçte biri, küçük hastanelerin onda biri ve psikiyatri hastanelerinin 
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yaklaşık %40’ı tercümanlık hizmet ağı erişimine sahiptir. 

Tercümanlara erişim, bu hastanelerde genel olarak dört kategoriye 

ayrılmıştır. Bunlar; tercümanlara erişim, çift dilli çalışanlar, 

gönüllülere erişim, paralı tercümanlara erişimdir. Çoğu zaman bu 

hizmete erişim sadece yabancı dil konuşan hastane personelinin bir 

listesini ya da gerekirse çağırılabilecek gönüllülerin bir listesine sahip 

olmak anlamına gelir. Bu hastanelerin %11’inin tercümanlık hizmeti 

için bütçesi olduğu görülmüştür (Rivadeneyra vd., 2000). 

Eğitimli tercümanlar iletişim noktasında önemli işleve sahiptir. Daha 

çok ailelerinden birini yanında getiren allophone hastaları savaş göç 

gibi travmatik durumlar yaşayan yakınlarının durumlarını açıklamada 

yetersiz kalmaktadırlar. Eğitimli tercümanlara ulaşmak, avantajlarını 

vurgulamak, ulusal düzeyde koordinasyon geliştirilerek tercümanların 

ve tercümanlık hizmeti kullanıcılarının eğitilmesini sağlamak 

önemlidir. İsviçre’de (7 milyon nüfusun %63 Almanca, %19 

Fransızca, %7 İtalyanca ve %1 Romence konuşmaktadır) sağlık 

hizmetlerinde sözlü çeviri sunma görevi İsviçre Halk Sağlığı Federal 

Ofisi tarafından üstlenilmiştir. Göç ve halk sağlığı alanında federal 

hükümet tarafından onaylanmış, “stratejik yönelim” başlığı ile 

profesyonel tercümanlık hizmet anlayışı sağlık hizmetlerinde de 

geliştirilme taahhüdündedir. Sağlık hizmetleri ve sosyal sektörde 

kültürler arası arabuluculuk için resmi olarak tanınan bir eğitim 

programı oluşturulmuştur. 2019 yılında sağlık hizmetlerine erişimde 

dil engeli ve tercüman kullanımıyla ilgili İsviçre’de 599 katılımcı ile 

bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılanların yüzde 

doksanı yılda en az bir kez, yüzde otuzu ise haftada birkaç kez dil 
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engeli ile karşı karşıya kaldığını belirtmiştir (Fabienne, vd., 2020). Dil 

engeli yaşayan allophone hastalarının yüzde 60’ı aile üyelerini 

kullanarak, yüzde 32’si jestleri kullanarak, yüzde 23’ü sıklıkla küçük 

yorumlarla anlaştıklarını, yüzde 22’si ise iletişimlerinin yetersiz 

olduğunu belirtmişlerdir. Dil engelleriyle karşılaşan doktorların üçte 

ikisi hiçbir zaman profesyonel bir tercümana erişememektedir. 

Çalışmanın sonucunda dil engellerinin birinci basamakta önemli 

olduğu ve profesyonel tercümanlara erişimin iyileştirilmesi gerektiği 

vurgulanmıştır. Tercümanlık hizmetlerinin sağlık sektöründe 

hemşirelik bakım hizmetleri (Dias ve  O'Neill, 1998), acil servisler 

(Zimmermann, 1996), rehabilitasyon (Smart ve Smart, 1995), pediatrik 

(Leanza, 2001) ve pediatrik acil servisler (Bonacruz ve Cooper, 2003) 

gibi alanlara uyarlanmasına dair çalışmalar mevcuttur.  

İki dilli sağlık profesyonellerinin tercüman olarak kullanılması diğer 

bir yöntemdir. İsviçre’de birçok hastane personelinin belirttiğine göre 

yabancı dile erişimde çift dil bilen sağlık çalışanı en iyi çözüm olarak 

önerilmektedir. Ancak savaş sonrası travmalara maruz kalan öyküleri 

sert etki altında olan allophone hastaları ile iletişime geçilmesi 

durumunda sağlık personelinin psikolojisi düşünülerek 

önerilmemektedir. Tercümanlık hizmetlerinin bir sağlık 

organizasyonunda nasıl kurulacağına dair bilimsel çok fazla çalışma 

bulunmamaktadır. Massachusetts Tıbbi Tercümanlar Derneği (MMIA) 

350’den fazla üyesiyle 1991’de Kanada’da kurulmuştur. Dernek, 1998 

yılında tercümanlık uygulamasının nasıl olacağına dair yapmış olduğu 

çalışma metnini kamuya açmış ve uygulamanın Ulusal Sağlık 

Hizmetleri Tercümanlık Konseyi tarafından kabul edilmesini 
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sağlamıştır. İsviçre’de hizmetlere eşit erişimi sağlamak amacıyla 

kültürlerarası çeviri yöntemi kullanılmaktadır. Farklı dillerden kişiler 

arasında iletişimi sağlamak amacıyla ikili yorumlama olarak 

adlandırılan bu sistem İnterpret adıyla faaliyetini sürdürmektedir. 

Kültürlerarası bir tercümana ihtiyaç duyulduğunda hem saha da hem 

de telefon ile bu hizmete ulaşılmaktadır. İnterpret uygulaması ile 

sertifikalı tercümanlar yetiştirilmektedir. İnterpret 2005 yılından 

itibaren kültürlerarası tercüman ihtiyacını karşılamak üzere 

faaliyetlerine devam etmektedir. Sağlık hizmetleri, adalet hizmetleri 

ya da herhangi bir kamu hizmetinde beş yıllık iş deneyimi ve göç 

geçmişi olan bireyler göç geçmişine sahip oldukları dili konuşabilme 

seviyeleri doğrultusunda interpret’ten kültürlerarası tercümanlık 

eğitimi alarak kültürlerarası tercümanlık yapabilmektedirler 

(www.inter-pret.ch/). 

1.4. Türkiye’de Göçmenlere Yönelik Sağlık Hizmetlerinde 

Tercümanlık Hizmetleri 

Yabncı toplum bireyleriyle gerçekleşen her türlü etkileşimde başrolü 

oynayanların içinde tercümanlar ve çevirileri gelir (Ersoy ve Erkurt). 

Türkiye’de sağlık hizmetlerinin daha nitelikli olması için T.C. Sağlık 

Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, 

2010 yılında Sağlık Turizm Birimi kurulmuştur. Bu birimin amacı 

sadece sağlık turizmine hizmet etmek değildir. Türkiye’de sağlık 

hizmetlerinden faydalanmak isteyen tüm Türkçe konuşamayan 

hastalara tercümanlık hizmeti verilmektedir. 2011 yılında Sağlık 

Turizmi Koordinatörlüğü adıyla Tedavi Hizmetleri Genel 
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Müdürlüğüne bu birimin nakli gerçekleşmiştir. 02.11.2011 sayılı 

Resmi Gazete ile 663 sayılı KHK gereği Bakanlıktaki yeniden 

yapılandırma kapsamında, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

bünyesinde Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı olarak yeniden 

yapılandırılmıştır. 26.12.2013 tarih ve 43148 sayılı Bakanlık Makam 

Onayı ile Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğüne aktarılmış olan 

Daire Başkanlığı 26.08.2016 tarih ve 3942 sayılı Bakanlık Makam 

Onayı ile tekrar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir 

(saglikturizmi.saglik.gov.tr/TR,). 112 Telefon hattıyla Almanca, 

İngilizce, Arapça, Rusça Farsça ve Fransızca tercümanlık hizmeti 

verilmektedir (tc-saglik-bakanliği_8828_647119.pdf).0 850 288 38 38 

numaralı hattan ücretsiz olarak arama yapılıp anonsun yönlendirdiği 

dil seçimiyle bu hizmetten faydalanmak mümkündür. 2017 yılından 

itibaren yirmi sekiz tercümanla bu birim halen hizmete devam 

etmektedir. 

2. BATI AKDENİZ BÖLGESİ’NDE SAĞLIK 

KURUMLARINDA TERCÜMANLIK HİZMETİ ÖRNEĞİ 

Bu çalışmada yabancıların sağlık hizmetlerine erişiminde en önemli 

bariyerlerden biri olan iletişim sorunları ele alınmaktadır. Geçerliliği 

uluslararası düzeyde kabul edilmiş tercümanlık hizmetlerine, Batı 

Akdeniz Bölgesi’nde allophone hastalarının (dil bilmeyen yabancı 

hastalar) sağlık hizmetlerine ulaşmaları değerlendirilmiştir. Özellikle 

Batı Akdeniz Bölgesi’nin turizm alanlarına yakınlığı, yabancıların 

yerleşim tercihi nedenleri bu çalışmanın önemli bir itkisidir.  
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Bu çalışma, Batı Akdeniz Bölgesi’nde 2. ve 3. Basamak sağlık 

hizmeti veren kamu ve özel olmak üzere 22 kurum yöneticisi ile 

telefonda mülakat yöntemi ile yapılmıştır. Görüşme çerçevesinde 

varsayılan allophone hastalarının (Türkçe dilini konuşamayan yabancı 

hasta, örneğin Fransız) ilgili kuruma sağlık hizmeti için 

başvurduğunda, kurumun tercümanının varlığı, var ise hangi dilleri 

konuştuğu, kaç tercüman bulunduğu, şayet kurum tercümana sahip 

değilse allophone hastaları ile iletişimde başka hangi yolu izledikleri 

soruldu.  

3. BULGULAR 

Batı Akdeniz Bölgesi’nde büyükşehir, il ve ilçe yerleşim alanlarında 

sağlık hizmetlerinde karşılaşılan talep doğrultusunda tercümanlık 

hizmetlerinin servis edildiği görülmüştür.  

Bütün 2. Basamak ilçe, şehir ve özel hastanelerde tercüman istihdam 

etmeyen kurumların Sağlık Bakanlığı’na bağlı Uluslararası Hasta 

Koordinasyon ve Tercümanlık Çağrı Merkezi üzerinden allophone 

hastalarına hizmet sundukları belirtilmiştir. Toplamda altı adet İkinci 

Basamak kamu hastanesinin ikisinde tercüman olduğu özellikle 

Suriyeli hastalara daha iyi hizmet vermek için Arapça bilen 

tercümanlardan faydalandıkları belirtildi. Diğer bir İkinci Basamak 

kamu hastanesinde ilgili birim görevlisi ile yapılan görüşmede, 

Arapça dilini konuşan iki ve İngilizce dilini konuşan bir kişi olmak 

üzere toplamda üç tercüman bulunduğu belirtildi. İkinci Basamak 

kamu hastanelerinden tercümanlık hizmeti bulunmayan dört kurum 

çalışanı tarafından allophone hastaları için gerekli olduğu takdirde 
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Sağlık Bakanlığı’nın Uluslararası Hasta Koordinasyon ve 

Tercümanlık Çağrı Merkezinin kullanılabileceği belirtilmiştir. İl ve 

ilçelerde bulunan toplamda 12 özel hastanenin dördünde tercüman 

bulunmadığı belirtilmiş, böyle bir ihtiyaç doğduğunda hastaların 

yanlarında tercümanları ile gelmelerinin, hastalardan istenildiği 

belirtilmiştir. Ancak büyükşehir dışında bulunan bu dört özel 

hastaneden sadece biri Sağlık Bakanlığı’nın Uluslararası Hasta 

Koordinasyon ve Tercümanlık Çağrı Merkezi aracılığıyla hizmet 

verebileceklerini belirtmiştir. Tercümanı olmayan 4 özel işletmenin 

sadece bir tanesinde Sağlık Bakanlığı’nın Uluslararası Hasta 

Koordinasyon ve Tercümanlık Çağrı Merkezi hizmetinin bilinirliği 

görülmüştür. İl ve ilçelerdeki sağlık kurumları ile ilgili diğer bir bulgu 

ise genelde sağlık hizmeti almaya gelen hastaların yanlarında çift dil 

bilen bir tanıdık ya da yakınlarından birini getirmelerini, kurum olarak 

istediklerini belirtmiş olmalarıydı. 

Araştırmaya katılan Üçüncü Basamak sağlık kuruluşu sayısı toplamda 

dörttür. Bunların üçünde tercümanlık hizmet elemanları 

bulunmaktadır. Büyükşehirdeki tüm Üçüncü Basamak sağlık hizmeti 

sunan kurumların tamamında tercümanlık hizmet elemanları 

bulunmaktadır. Bu durumun sebebi olarak büyükşehir Antalya’nın 

turizme yönelik konumunun etkisi olduğu düşünülmektedir. 

Büyükşehirde bulunan on iki özel sektör sağlık hizmet kuruluşunda 

tercümanlık hizmeti için genellikle birden fazla eleman istihdam 

edildiği, ihtiyaca göre İngilizce, Rusça, Arapça ve Almanca olmak 

üzere Sağlık Bakanlığı’nın Uluslararası Hasta Koordinasyon ve 

Tercümanlık Çağrı Merkezi’ne ihtiyaç hissedilmeden hastalarla 
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iletişime geçildiği belirtilmiştir. Büyükşehirde iletişime geçilen tüm 

özel hastanelerin telefon servisinde yabancı dilde telesekreter 

yönlendirilmesi bulunmaktadır. Batı Akdeniz Bölgesinde İkinci 

Basamak sağlık hizmeti verilen kurumlarda yabancı hastanın kurumla 

iletişime geçmek üzere ilk yol olarak tercih edilen telefon 

görüşmelerinde yabancı dillere yönelik telefon yönlendirmelerinin 

zayıflığı dikkati çekmiştir. Büyükşehirde, kurumdan randevu almak 

için yapılan ilk telefon bağlantılarında araştırmaya katılan özel sağlık 

kuruluşlarının tamamında telesekreter çağrılarında yabancı hastalara 

yönelik alternatifli yabancı dil çağrılarının olduğu görülmüştür. Özel 

sağlık kuruluşlarının neredeyse tamamında yabancı hastaların 

operasyonel uygulamaları ve tetkikleri için farklı dillerde hazırlanmış 

bilgi materyallerinin olduğu, aydınlatılmış onam formlarının 

bulunduğu bilgisine ulaşılmıştır. Üçüncü basamak kamu kurumlarının 

sadece bir tanesinde tercümanlık hizmetinin bulunmadığı ancak 

gerekli görüldüğü takdirde bu kurumun Sağlık Bakanlığı’nın 

Uluslararası Hasta Koordinasyon ve Tercümanlık Çağrı Merkezi’nden 

yardım aldığı bilgisi aktarılmıştır. Büyükşehirde bulunan Üçüncü 

Basamak sağlık kuruluşlarının telefon iletişiminde çağrı merkezlerinin 

yabancı hastalara yönelik bilgilendirme mesajı içerdiği tespit 

edilmiştir.  
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SONUÇ 

Uluslararası göç ve küreselleşme ile katlanarak artan hareketliliğin 

meydana getirdiği yer değiştirmeler, hizmet sektöründe yeni 

oluşumları ve ihtiyaçları doğurmaktadır. Hak olarak ortaya konan 

argümanları arkasına alan oluşumlar insanlığı daha yaşanılası bir 

dünya arayışına sokmuştur. Hizmet sunucularının göçmen 

hareketliliğine cevap verme arayışı, sağlık alanında hizmetlere 

erişimin önem derecesini artırmıştır.  Bu çalışmada göçmen dostu 

sağlık hizmetlerine erişimim, önyargılı bakış açılarından, empati 

yoksunluğundan ve birçok iletişim bariyerinin yanında önem derecesi 

oldukça yüksek olan dil engeline dikkat çekilerek bölgesel düzeyde 

bir alan araştırmasıyla perspektif sunma amaçlanmıştır. Batı 

Akdeniz’de yabancıların sağlık hizmetlerine erişimi dil bariyerinin 

kurumlar tarafından talepler doğrultusunda değerlendirildiği ve Sağlık 

Bakanlığı’nın Uluslararası Hasta Koordinasyon ve Tercümanlık Çağrı 

Merkezi aracılığıyla 81 ilde 7/24 hizmet anlayışıyla dil engeliyle 

mücadele edildiği görülmüştür. Ancak kurumlarla hasta iletişiminin 

ilk durağı olan telefon irtibatında yabancılara yönelik bilgilendirmenin 

eksikliği gözlenmiştir. Büyükşehirde özel kamu ayırımı yapmadan 

araştırmaya katılan tüm sağlık kurumlarında yabancı hastalara yönelik 

yabancı dil çağrı anonsları mevcutken, Büyükşehir dışında 

araştırmaya katılan tüm özel ve kamu kurumlarında yabancı hastalara 

yönelik telefon ile karşılama çağrı anonslarının eksikliği dikkat 

çekmiştir. Allophone (dil bilmeyen) hastalarının sağlık kurumuyla ilk 

iletişiminde telefon çağrı merkezinin yabancı dil seçeneklerini sunarak 

hastayı bilgilendirmesi ve şayet tercümana sahip değilse Uluslararası 
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Hasta Koordinasyon ve Tercümanlık Çağrı Merkezi’ne yönlendirilme 

mesajlarını hastaya ulaştırmaları, hizmetlere erişimi 

kolaylaştırmaktadır. Sağlık alanında çalışan çift dilli personele yönelik 

İsviçre’de kullanılan interpret kültürlerarası tercümanlık eğitimleri 

programından faydalanarak benzer bir eğitim programının Türkiye’ye 

uyarlaması ile bu alanda fayda sağlanabilir. Yine dil bariyerine 

yönelik sağlık hizmet sunucularının yakın çevrede ikamet eden yüz 

yüze ya da telekonferans yöntemiyle iletişime geçilebilecek yabancı 

dil bilen gönüllü kişiler listesi oluşturulması acil ve elzem durumlar 

için alternatif olabilir. Ancak sağlık alanındaki tercümanlık 

hizmetlerinin belli bir alan uzmanlığı ve terminolojiye hâkim olma 

gerekliliği gözden kaçırılmamalıdır. Bu alanda profesyonelleşmiş 

tercümanlık hizmetlerinin esas alınması sağlık hakkının tamamlayıcısı 

olacaktır. 
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GİRİŞ 

Sağlıklı yaşam, sağlıklı koşullarda yaşam ve sağlık hizmetlerine 

erişebilmek evrensel nitelikte temel insan haklarından biridir2. 

Günümüzde insanlar kaçınılmaz şekilde hayatlarının bazı 

dönemlerinde sağlık hizmeti almaktadırlar. Sağlık hizmetlerinden 

yararlanmak için mutlaka hasta olmak veya kazaya uğramak da 

gerekmemektedir. Doğum ve ölüm gibi doğal süreçlerde, koruyucu 

sağlık hizmetleri ihtiyacında, estetik kaygılarla insanlar sağlık 

hizmetlerinden yararlanmaktadırlar. 

 Artan ve giderek yaşlanan insan nüfusu, sağlık hizmetlerinden 

yararlanma isteği, sağlık hizmetlerinin yaygınlığı, sağlık teknolojisinin 

pahalı olması gibi pek çok faktör sağlık hizmetlerini dünyanın en 

büyük sektörlerinden biri haline getirmektedir. Benzer şekilde yeni 

hastalıklar ve tedavilerin tanımlanması, değişen ekolojik ve sosyal 

çevre gibi faktörlerin de sağlık hizmetleri alan insan sayısını arttırdığı 

söylenebilir.  

Sağlık sektörü hali hazırda en büyük sektörlerden bir olmanın yanı 

sıra her geçen gün de büyümesini sürdürmektedir. Sektör pek çok 

paydaşın etkileşimde olduğu son derece karmaşık yapıda bir 

endüstridir. Sektörün arz tarafında kamu ve özel sektöre ait farklı 

 
2 “Madde 25 1.Her şahsın gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, mesken, 

tıbbi bakım, gerekli sosyal hizmetler dahil olmak üzere sağlığı ve refahını temin 

edecek uygun bir hayat seviyesine ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, ihtiyarlık 

veya geçim imkânlarından iradesi dışında mahrum bırakacak diğer hallerde 

güvenliğe hakkı vardır. 2.Ana ve çocuk özel ihtimam ve yardım görmek hakkını 

haizdir. Bütün çocuklar, evlilik içinde veya dışında doğsunlar, aynı sosyal 

korunmadan faydalanırlar.” (İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, 1948). 
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büyüklükte ve farklı nitelikte yüz binlerce işletme bulunmaktadır. 

Sektörün talep kısmında bireyler -dolayısıyla toplum- ve devlet 

bulunmaktadır. Toplum ucuz ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca 

erişmek isteğindedir. Devlet ise toplum refahının önemli 

göstergelerinden biri olan yeterli sağlık hizmeti sunulmasının 

sorumluluğunu taşımaktadır. Devlet bir taraftan sağlık hizmetlerini 

doğrudan vermekte diğer taraftan ise finansmanına katkı 

sağlamaktadır. Dünyada sağlık hizmetleri büyük oranda kamu 

kaynakları ile finanse edilmektedir.  

Sağlık sektörünü özel ve önemli kılan bir başka husus verilen hizmetin 

niteliğidir.  Söz konusu sağlık hizmetleri olduğunda pek çok faktörün 

göz önüne alınması gerekmektedir. Dolaysıyla sağlık hizmeti vermek 

kadar sağlıkla ilgili doğru veri üretmek de son derece zor 

olabilmektedir. Günümüzde sağlığa ilişkin girdi ve çıktıları tam ve 

doğru şekilde ölçülebilmesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir.   

Bütün bu gelişmeler adına sağlık hizmetleri muhasebesi3 

diyebileceğimiz bir muhasebe sisteminin önemini her geçen gün 

arttırmaktadır. Sağlık hizmetleri muhasebesi temelde sağlık 

hizmetlerine ilişkin süreçlerin incelenerek finansal bilgi haline 

dönüştürülmesi işlemidir. Bu yönüyle çalışma alanı son derece 

 

3 Sağlık muhasebesi veya medikal muhasebe gibi kavramlaştırmalar da literatürde 

görülebilmektedir. Hatta sağlık ekonomisi değerlendirmesi kavramı da aynı içerikle 

kullanılmaktadır. Sağlığın çok boyutlu bir kavram oluşu, sektör içinde hizmet 

sağlayıcı farklı niteliklerde pek çok işletmenin bulunması, İngilizce temel 

kaynaklarda çoğunlukla “healt care accounting” şeklinde karşılığı bulunması gibi 

sebeplerle sağlık hizmetleri muhasebesi kavramlaştırması daha uygun görülmüştür. 
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geniştir. Farklı nitelikte verilerin derlenip dönüştürülmesi ve analiz 

edilmesi gibi bir zorluk sağlık hizmetleri muhasebesinin önünde 

durmaktadır. Sağlık hizmetleri muhasebesinin dünyada sağlığın 

iyileştirilmesi, daha yaygın ve adil bir sağlık hizmetleri sisteminin inşa 

edilmesine önemli katkıları olacaktır. 

1. SAĞLIK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ ve EKONOMİSİ 

Sağlık hizmetleri sektörü4 hasta ve hastalıkları iyileştirmek, önlemek, 

rehabilite etmek ve palyatif bakım sağlamak için mal ve hizmet üreten 

ekonomik birimleri sınıflandırmak için kullanılan bir kavramdır.  

Sağlık hizmetleri sektörü -ekonomik sistemin bir parçası olarak- 

hastaları tedavi etmek için mal veya hizmet sağlayan milyonlarca 

insanın çalıştığı5 yüz binlerce işletmeden6 oluşmaktadır. Sektörde 

sağlığın korunması ve geliştirilmesi için ticari niteliğe dönüştürülmüş 

mal ve hizmet üretimi yapılmaktadır (Arevalo, 2020).   

Birleşmiş Milletler Uluslararası Standart Endüstriyel Sınıflandırma 

(International Standard Industrial Classification-ISIC) rehberi “insan 

sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri7”  kapsamında sınıflandırdığı 

 
4 Sağlık hizmetleri sektörü, sağlık sektörü, sağlık hizmetleri endüstrisi, sağlık 

endüstrisi ve tıp endüstrisi aynı anlamda kullanılan kavramlardır. 
5 Sağlık hizmetleri sektörü, 234 milyon çalışanı ile dünyanın en büyük ve en hızlı 

büyüyen işverenlerinden biridir (WHO, 2019b:48). 
6 ABD’de sağlık hizmetleri sektörü 784.626 işletmeden oluşmaktadır (Arevalo, 

2020). Bundan yola çıkarak dünya genelinde sağlık hizmetlerinin milyonlarca 

işletmeden oluşan bir endüstri olduğu söylenebilir.  
7 Birleşmiş Milletler Uluslararası Standart Endüstriyel Sınıflandırma Versiyon 4 

Bölüm Q’da “insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri” sınıflandırılmaktadır. İnsan 

sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri, (i) insan sağlığı faaliyetleri, (ii) evde bakım 

faaliyetleri, (iii) konaklamasız sosyal hizmet faaliyetleri olmak üzere üç bölüme 

ayrılmıştır. İnsan sağlığı faaliyetleri, hastaneler ve diğer tesislerde eğitimli sağlık 
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insan sağlığı faaliyetlerini de kendi içinde üçlü bir sınıflandırmaya 

tabi tutmaktadır (United Nations, 2008: 252-254):  

• Hastane faaliyetleri 

Tüm genel ve özel nitelikli hastane faaliyetlerini kapsar. Tıp 

doktorlarının doğrudan gözetimi altında gerçekleştirilir ve esas olarak 

yatan hastalara dönüktür.    

• Tıp ve dişçilikle ilgili uygulama faaliyetleri 

Özel muayenehanelerde, hastane polikliniklerinde ve kliniklerde 

hekimler, cerrahlar, diş doktorları ve tıp uzmanlarınca verilen 

hizmetleri kapsar.  

• Diğer insan sağlığı faaliyetleri  

Ebelerin, fizyoterapistlerin veya diğer paramedikal pratisyenlerin 

optometri, hidroterapi, tıbbi masaj, konuşma terapisi, mesleki terapi, 

ayak bakımı, homeopati, kayropraktik, akupunktur, vb. faaliyetleri ile 

tıp laboratuvarlarının, kan, organ ve sperm bankalarının faaliyetlerini 

kapsar. Ayrıca hastaların ambulanslarla nakli de bu sınıf içinde 

sayılmaktadır.  

 

 
çalışanlarınca verilen sağlık hizmetlerini; evde bakım faaliyetleri, bir dereceye kadar 

hala sağlık hizmeti faaliyeti içeren yatılı bakım hizmetlerini; konaklamasız sosyal 

hizmet faaliyetleri ise sağlık profesyonellerinin katılımı olmadan verilen sosyal 

hizmet faaliyetlerini sınıflandırmaktadır (United Nations, 2008)   
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Sağlık hizmetleri sektörü, ekonomik büyüme, demografik değişim ve 

teknolojik değişim ile bağlantılı olarak küresel ekonominin ana 

sektörlerinden biri haline gelmiştir. Dünya Sağlık Örgütü (World 

Health Organization-WHO) raporlarına göre 2016 yılında dünyada 

sağlık için, küresel gayrisafi hasılanın yaklaşık %10’nuna denk gelen 

7,6 trilyon ABD doları, 2017’de ise 7,8 trilyon ABD doları 

harcanmıştır (WHO, 2019a: 6).  2018 yılında küresel sağlık 

endüstrisinin büyüklüğü 8,45 trilyon ABD dolarına ulaşmıştır ve 2022 

yılında 10 trilyon ABD dolarına ulaşması beklenmektedir (Arevalo, 

2020). Bununla birlikte sağlığın gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) 

içindeki payı yüksek gelire sahip ülkelerde yaklaşık ortalama %8,2 

iken, düşük ve orta gelirli ülkelerde yaklaşık ortalama %6,3 kadardır 

(WHO, 2018: 3).   

Dünyada sağlık harcamaları artış oranları ortalaması gayrisafi hasıla 

artış oranları ortalamasından daha yüksek düzeyde seyretmektedir. 

Şekil 1’de, 2000 ile 2017 yılları arasında dünyada, sağlık harcamaları 

ve gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yıllık reel8 büyüme oranları 

görülmektedir.   

 

 
8 Reel büyüme, enflasyondan arındırılmış veya sabit fiyatlarla hesaplanan ekonomik 

büyümeyi ifade etmektedir. 
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Şekil 1. Sağlık Harcamalarının ve GSYİH'nin Yıllık Reel Olarak Büyümesi, 2000-

2017 (OECD. 2018) 

Şekil 1’e göre 2000 ile 2017 yılları arasında reel sağlık harcamaları 

artışı %1’in altına düşmemiştir. Dünya gayrisafi hasılasının 2008-

2009’ deki çarpıcı düşüşünde9 bile yüksek gelirli ülkelerde sağlık için 

yapılan harcamalar artmıştır (WHO, 2018: 1). 2000 ve 2017 yılları 

arasında küresel sağlık harcaması reel olarak yılda %3,9 oranında 

büyüme gösterirken, küresel ekonomi yılda %3 oranında büyüme 

göstermiştir (WHO, 2019a: 5). Bu oranlar 2016 yılında sağlık için %4, 

küresel ekonomi için %2,8 olmuştur (WHO, 2018: 6).   

 

 
9 Dünya Bankası verilerine göre 2008 yılında yaklaşık 63,6 Trilyon ABD Doları 

olan küresel gayrisafi hasıla 2009 yılında 60,3 Trilyon ABD Doları civarına 

gerilemiştir (The World Bank, 2019). 
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Sağlık harcamaları orta ve düşük gelirli ülkelerde daha yüksek 

düzeyde artış oranları göstermektedir. 2000 ile 2017 yılları arasında 

orta gelirli ülkelerde sağlık harcamaları %6,3 artarken ekonomik 

büyüme %5,9 olarak gerçekleşmiştir. Düşük gelirli ülkelerde aynı 

dönemdeki sağlık harcamaları artışı %7,8’dir (WHO, 2019a: 5). 

Düşük ve orta gelirli ülkelerde sağlık harcamaları yıllık ortalama %6 

veya daha fazla düzeyde artış göstermiştir (WHO, 2018: 6). Şekil 2’de 

2000-2016 yılları arasında gelir gruplarına göre ülkelerde reel GSYİH 

büyüme oranları ortalamaları ve reel sağlık harcamaları büyüme 

oranları ortalamaları gösterilmiştir. 

 

Şekil 2. Ülke Gelir Grubuna Göre Reel Büyüme Oranının Ortalaması, 2000-2016 

(Dünya Sağlık Örgütü. 2018) 
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Şekil 2’de de görüleceği üzere gerek sağlık harcamaları artış oranları 

gerekse GSYİH artış oranları düşük gelirli ülkelerde daha yüksek 

düzeyde seyrederken, yüksek gelirli ülke grubuna gidildikçe bu 

oranlar azalmaktadır. Sağlık harcamaları artış oranları en yüksek 

düzeyde düşük gelirli ülkelerde en düşük yüksek gelirli ülkelerde 

görülmektedir. Buna rağmen düşük gelirli ülkelerde kişi başı sağlık 

harcamaları, yüksek gelirli ülkelerdeki kişi başı sağlık harcamalarının 

çok gerisindedir.   

2017’de yüksek gelirli ülkelerde kişi başına düşen ortalama sağlık 

harcaması 2.937 ABD Doları iken düşük gelirli ülkelerde ortalama 

sağlık harcaması sadece 41 ABD dolarıdır. Küresel sağlık 

harcamasının yaklaşık %80’i yüksek gelirli ülkelerde 

gerçekleşmektedir10. Orta gelirli ülkelerin küresel sağlık 

harcamasındaki payı 2000 ile 2017 yılları arasında %13’den %19’a 

yükselebilmiştir (WHO, 2019a: 5). Şekil 2’de, seçili bazı ülkelerde 

satın alma gücü paritesine11 göre kişi başına düşen sağlık harcamaları 

ve sağlık harcamalarının GSYİH içindeki payı gösterilmiştir.      

   

 
10 Sağlık harcamalarındaki bu eşitsizlik, sağlık harcamaları ve nüfus arasındaki 

dengesizlikte de kendini göstermektedir. Dünya nüfusunun sadece%20'si yüksek 

gelirli ülkelerde yaşamaktadır ancak bu ülkelerde küresel sağlık harcamalarının 

yaklaşık %80'i gerçekleşmektedir (WHO, 2018: 6).  
11 Satın alma gücü paritesi (SAGP) ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıklarını 

ortadan kaldırarak farklı para birimlerinin satın alma güçlerini eşitleyen bir değişim 

oranını ifade etmektedir (Eğilmez, 2012). 
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Şekil 3. Satın Alma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına Sağlık Harcaması ve 

GSYİH'deki Payı, 2017 (OECD. 2018) 

Şekil 3’de de görüleceği üzere sağlık harcamaları söz konusu 

olduğunda ülkeler arasında ciddi farklılıklar ortaya çıkmaktadır. 

Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) kişi başına sağlık 

harcaması satın alma gücü paritesine göre yaklaşık 10.000 ABD doları 

iken Türkiye’de yaklaşık 1.000 ABD dolarıdır. Benzer şekilde sağlık 

harcamalarının GSYİH içindeki payı ABD’de yaklaşık %17 iken 

Türkiye’de yaklaşık %4’dür. Satın alma gücü paritesine göre kişi başı 

sağlık harcamalarında OECD12 ortalaması yaklaşık 4.000 ABD doları, 

 
12 Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü veya İktisadi İşbirliği ve Gelişme 

Teşkilatı (İng: The Organisation for Economic Co-operation and Development-

OECD) İkinci Dünya Savaşından sonra oluşturulan Batı kuruluşları sistemini 

oluşturan parçalardan biridir. OECD temelde demokratik yapılara ve piyasa 

ekonomisine sahip 36 ülkenin ekonomik ve sosyal konularda birlikte çalıştıkları bir 

örgüttür (T.C. Dışişleri Bakanlığı, 2020). Örgüt, ekonomik performansı iyileştirmek, 

istihdam olanakları yaratmak, sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlara çözüm 
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sağlık harcamalarının GSYİH oranı ortalaması ise yaklaşık %9 

civarındadır. 

Dünyada üst gelir grubundaki ilk 10 ülkede 2016 yılında sağlık için 

kişi başına 5.000 ABD doları veya daha fazla harcama yapılırken, 

düşük gelir grubundaki ilk 10 ülkede sağlık için kişi başına 30 ABD 

dolarından daha az harcama yapılmıştır. Bu eşitsizlik 2000 yılından bu 

yana önemli bir değişiklik belirtisi göstermemiştir (WHO, 2018: 6). 

Dünyada kişi başına ortalama sağlık harcaması yaklaşık 1.000 ABD 

dolarıdır, ancak dünya ülkelerinin yarısı kişi başına 350 ABD 

dolarından daha az harcama yapmaktadır (WHO, 2018: 3). 

OECD ülkelerinin neredeyse tamamında sağlık hizmetleri harcamaları 

büyük oranda ya hükümet programları ya da zorunlu sağlık sigortası 

yoluyla karşılanmaktadır (OECD, 2018: 2). Dünya genelinde ise 

sağlık harcamalarında kamu kaynaklarının diğer kaynaklardan daha 

hızlı şekilde artarak kullanıldığı görülmektedir (WHO, 2019a: 7).  

Şekil 4’de ülke gelir gruplarına göre toplam sağlık harcamaları içinde 

kişilerin kendi ceplerinden yaptığı harcamaların oranları ve devletlerin 

yaptığı harcamaların oranları (sağlıkta yapılan harcamalarda 

kamunun13 payı) gösterilmektedir.  

 
bulmak, veri ve analiz ile uluslararası standart belirleme konularında çalışmalar 

yapmaktadır (https://www.oecd.org/about/, Erişim tarihi: 14.10.2019).   
13 Sağlıkta kamu harcamaları, hükümetlerin sosyal sigorta primlerinden elde ettiği 

gelirlerden yaptığı harcamalar ile diğer kamu gelirlerinden sağlık için yaptığı 

transfer harcamalarını kapsamaktadır.      
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Şekil 4. Sağlık harcamalarında kişilerin ceplerinden harcadıklarının ve kamu 

harcamalarının payları yüzdesi, 2000-2017 (Dünya Sağlık Örgütü. 2019a) 

Şekil 4’te de görüldüğü gibi düşük gelirli ülkelerde sağlık hizmetleri 

ihtiyacını büyük oranda kişiler kendi ceplerinden karşılamaktadırlar. 

2015 yılından itibaren sağlık harcamalarında kamunun payının 

giderek artmaya başladığı görülmektedir. 2017 yılı itibariyle düşük 

gelir grubu içerisinde bulunan ülkelerde toplam sağlık harcamalarının 

yaklaşık ortalama %41’i cepten, %24’ü devlet, %28’i bağış ve %7’si 

diğer kaynaklardan karşılanmıştır. 
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Alt-orta gelir grubuna bağlı ülkelerde 2010 yılından itibaren sağlığın 

finansmanında kamunun payı cepten yapılan ödemeleri geçmiştir. 

2017 yılı itibariyle alt-orta gelir grubu içerisinde bulunan ülkelerde 

toplam sağlık harcamalarının yaklaşık ortalama %44’ü devlet, %40’ı 

cepten, %12’i bağış ve %5’i diğer kaynaklardan karşılanmıştır. 

Üst-orta ve yüksek gelir grubu içerisinde bulunan ülkelerde sağlık 

hizmetleri büyük oranda devletler tarafından finanse edilmektedir. 

2017 yılı itibariyle üst-orta gelir grubu içerisinde bulunan ülkelerde 

toplam sağlık harcamalarının yaklaşık ortalama %57’si devlet, %31’i 

cepten, %8’i diğer kaynaklar ve %4’ü bağışçılarca karşılanmıştır. 

Yüksek gelir grubu içerisinde bulunan ülkelerde ise toplam sağlık 

harcamalarının yaklaşık ortalama %69’u devlet, %22’si cepten, %9’u 

diğer kaynaklar ve %0,4’ü bağışçılarca karşılanmıştır. 

Küresel açıdan değerlendirildiğinde ekonomik büyümeye paralel 

olarak kişilerin sağlık için kendi ceplerinden yaptığı harcamalar 2000-

2017 yılları arasında artmıştır. Fakat bu artış kamu harcamalarından 

daha düşük oranda gerçekleşmiştir dolayısıyla dünyada cepten yapılan 

harcamaların oranı 2000 yılından beri sürekli azalmaktadır. Kişi 

başına düşen reel sağlık harcamalarındaki artış büyük oranda kamu 

kaynaklarınca finanse edilmektedir. Toplam sağlık harcamalarında 

2000 yılında %56 olan kamu payı 2017’de %60’a çıkmıştır. 2010 

yılından itibaren yavaşlama eğilimine giren kamunun sağlık 

harcamalarına katılımındaki artış hızı 2017’den itibaren yeniden artış 

eğilimine girmiştir. 2000-2017 yılları arasında sağlıkla ilgili kamu 

harcamaları %4,3 artmıştır (WHO, 2019a: 7).  
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Tablo 1’de 2017 yılı itibariyle ülke gelir gruplarına göre sağlık 

harcamalarında anahtar nitelikte bazı veriler gösterilmiştir. Tabloda 30 

düşük gelirli ülkenin, 45 alt-orta gelirli ülkenin, 54 üst-orta gelirli 

ülkenin, 58 yüksek gelirli ülkenin ve nihayetinde tamamından oluşan 

187 ülkenin sağlığa ilişkin temel nitelikteki verileri derlenmiştir. 

Tablo 1. Ülke Gelir Gruplarına Göre Bazı Sağlık Harcamaları Göstergeleri, 2017 

 
Düşük 

(n=30) 

Alt-

orta 

(n=45) 

Üst-

orta 

(n=54) 

Yüksek 

(n=58) 

Küresel 

(n=187) 

Sağlık harcamaları (GSYİH’nın %’si) %6,3 %5,3 %6,6 %7,8 %6,6 

Kişi başına sağlık harcamaları (ABD 

doları) 
41 130 471 2.937 1.085 

Kişi başına devlet harcaması (ABD 

doları) 
10 60 277 2.021 723 

Bağışçıların harcamaları (sağlık 

harcamalarının %’si) 
%29 %12 %4,1 - - 

Cepten harcamalar (sağlık 

harcamalarının %’si) 
%41 %39 %32 %22 %32 

Kişi başına cepten harcamalar (ABD 

doları) 
18 46 132 565 228 

Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü (2019a). 

Tablo 1’e göre GSYİH içerisine sağlığa en yüksek pay yüksek gelirli 

ülkelerde en düşük pay alt-orta gelir grubuna dahil ülkelerde 

ayrılmaktadır. 2017 yılı itibariyle dünyada sağlık harcamalarının 
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GSYİH’ye oranı ortalama %6,6’dır. Yüksek gelirli ülkelerde sağlığa 

kişi başına ortalama 2.937 ABD doları harcama yapılırken, düşük 

gelirli ülkelerde bu tutar 41 ABD dolarına kadar düşmektedir.  Dünya 

genelinde devletler sağlık için kişi başına ortalama 723 ABD doları 

katkı yapmaktadır. Düşük gelirli ülkelerde sağlık harcamalarının %29 

gibi çok önemli bir oranı bağışlarla finanse edilmektedir. Gelişmiş 

ülkelerde kişi başına 565 ABD doları ile sağlık harcamalarının %22’si 

cepten yapılırken, düşük gelirli ülkelerde 18 ABD doları ile sağlık 

harcamalarının %41’i cepten yapılmaktadır. 

Sağlık hizmetlerindeki tüm ilerlemelere ve ayırılan onca kaynağa 

rağmen nasıl bir geri dönüş alındığı hala tartışılmaktadır. Bazı 

araştırmalar sağlık hizmetlerinde toplamda verimlilik(üretkenlik) artışı 

olduğunu ileri sürse de diğer bazı araştırmalar önemli miktarda 

kaynak israfı olduğunu iddia etmektedir. Politika yapıcıların, 

maliyetleri makul ölçüde düşüren, performansı artıran ve genel olarak 

ulusal sağlık hizmetlerinde verimliliği arttıran eylemleri 

sürdürebilmeleri için verilerin derlendiği sistematik bir yaklaşıma 

ihtiyaç vardır (National Research Council, 2011: 2). Benzer ihtiyaç 

özel sektörde hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik için de gereklidir. 

Tüm bu ihtiyaçlar, adına sağlık hizmetleri muhasebesi denilen bir 

muhasebe yaklaşımının ortaya çıkmasını zorunlu hale getirmektedir.  
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2. SAĞLIK HİZMETLERİ MUHASEBESİ KAVRAMI ve 

KAPSAMI 

Sağlık hizmetleri, dünyanın en büyük sektörlerinden biri olmanın yanı 

sıra karmaşık bazı muhasebe işlemlerini de barındırmaktadır. Çünkü 

söz konusu olan pek çok paydaşın etkileşimiyle meydana gelen sağlık 

çıktısıdır ve maliyet, karlılık, verimlilik gibi ölçülerin tanımlanması ve 

ortaya konması her zaman kolay olmamaktadır.  

Sağlık hizmetleri muhasebesi temelde sağlık hizmetlerine ilişkin 

süreçlerin ve sonuçların rakamsal (genellikle para ile ifade edilen) 

bilgi haline getirilmesiyle ilgili bir alandır. Süreçler maliyet doğurur 

ve bunun sonucunda sağlık hizmeti üretimi gerçekleşir. “Sağlık 

ekonomisi değerlendirmesinin (sağlık hizmetleri muhasebesinin) 

maliyet-etkililik analizi olarak bilinmesinin nedeni de budur” 

(Annemans, 2008: 12). Bu yönüyle yeni, karmaşık ve geniş bir 

çalışma alanı bulunmaktadır. Daha geniş anlamıyla sağlık hizmetleri 

muhasebesi: 

Sosyal faktörlerin, finansman sistemlerinin, örgütsel 

yapıların ve süreçlerin, sağlık teknolojilerinin ve kişisel 

davranışların sağlık hizmetlerine erişimi, sağlık 

hizmetlerinin kalitesini ve maliyetini ve en nihayetinde 

sağlığımızı ve refahımızı nasıl etkilediğini inceleyen 

multidisipliner bir bilimsel araştırma alanıdır. Araştırma 

alanları bireyler, aileler, kuruluşlar, kurumlar, topluluklar 

ve popülasyonlardır (Reinhardt, 2010, para. 2). 
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Sağlık hizmetleri muhasebesi sağlık hesapları işlenerek yapılmaktadır. 

Sağlık hesapları birden fazla akıştaki sağlık harcamalarını izlemenin 

bir yoludur. Sağlık hesapları, sağlık yöneticilerinin analiz ve planlama 

yapmasına ve kaynakların tahsisinin geliştirilmesine olanak 

sağlayarak, verimliliği ve hesap verebilirliği artırmaktadır. Sağlık 

hizmetleri muhasebe bilgi sistemi sağlık harcamaları hakkında tutarlı 

ve kapsamlı veriler üretir. Böylece sağlık sistemlerinin 

geliştirilmesine, daha adil hale getirilmesine, daha iyi hizmet verecek 

koşulların sağlanmasına katkı sağlar (WHO, t.y.) 

Sağlık hizmetleri muhasebesinin temelde iki boyutu bulunmaktadır. 

Birinci ve daha bilinir olanı sağlık işletmelerinin finansal durumlarını 

ve finansal performanslarını ortaya çıkarmak için kullanılan finansal 

muhasebedir. Burada muhasebenin temel ilkeleri (kavramları), 

muhasebe standartları, tek düzen hesap planı gibi muhasebenin temel 

yöntem ve referans kaynakları kullanılarak sağlık işletmelerinin mali 

nitelikteki olayları kaydedilmekte, sınıflandırılmakta, özetlenmekte ve 

yorumlanmaktadır. Bu yönüyle sağlık hizmetleri muhasebesi sağlık 

hizmet arzı yaratan işletmelere ait sistematik bilgiyi para ile ifade 

edecek şekilde oluşturmaktadır.  

Sonuçta kâr amacı gütsün veya gütmesin bütün sağlık hizmeti veren 

işletmeler ekonomik bir aktivite yürütmektedirler.  Dolayısıyla diğer 

işletmeler gibi sağlık işletmeleri de maliyetleri belirleyebilmek ve 

kontrol edebilmek, doğru fiyatlama politikası oluşturmak gibi 

sebeplerle finansal muhasebeden yararlanmaktadırlar. Sistematik ve 

standardize mali nitelikte bilgi üretmek anlamına gelen finansal 
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muhasebe, karlılık, rekabet, planlama, şeffaflık, yasal sorumluluklar 

gibi pek çok amaca hizmet etmektedir. 

Modern muhasebe tekniğinin 500 yılı aşkın bir tarihi bulunmaktadır 

(Gül, 2018: 176). Bu süreçte değişen ekonomik yapı ile birlikte gelişti 

ve evrildi. Dolayısıyla sağlık hizmeti veren kuruluşlar günümüz 

finansal muhasebe anlayışıyla varlıklar ve yükümlülükler, kar ve zarar 

gibi temel finansal verilerini takip etmektedirler. Tartışmaya açık 

yönleri olduğu muhakkaktır. Çünkü geçen onca yıllara rağmen 

finansal bilgilerin mutlak bir doğrulukla ifade ettiği söylenemez.  

Sağlık işletmelerinde tutulan finansal muhasebenin halen 

geliştirilmeye muhtaç alanları bulunmaktadır. Sağlık işletmelerine 

ortak bir muhasebe politikasının yerleştirilmesi, kendine has maliyet 

kalemlerinin içinde bulunduğu bir tek düzen hesap planının 

geliştirilmesi, finansal bilginin en doğru şekilde üretilebilmesi için ona 

uygun bir enformasyon sisteminin kurulması, hastane örgüt yapısı 

içerisinde finans ve muhasebe eğitimi almış kişilerin istihdam 

edilmesi gibi konular bu kapsamda sayılabilir (Karademir ve Can, 

2019: 139-140).  

Sağlık hizmetleri muhasebesinin ikinci ve daha cesaret kırıcı yönü ise 

daha çok ölçümleme (sağlık, verimlilik, fayda maliyet analizleri gibi) 

ve ölçümlemeye bağımlı analizler yapmakla ilgilidir. Sağlık kişinin 

fiziksel ve psikolojik olarak iyi olma halidir. Muhasebe bakış açısıyla 

sağlığı, sağlık hizmetlerinde kullanılan tüm girdilerin ve süreçlerin bir 

fonksiyonu (ürün) olarak ifade etmek mümkündür. Fakat sağlık çok 
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yönlü bir kavramdır ve ölçülmesi bazı zorluklar barındırmaktadır. 

Tablo 2’de sağlığın bazı belirleyicileri gösterilmiştir.  

Tablo 2.  Sağlığın Girdi ve Çıktıları 

Girdiler Çıktılar 

Tıbbi bakım Mevcut sağlık durumu 

Bireyin kendi sağlığı için harcadığı 

zaman 
Bu yıl hayatta kalım 

Diğer tüketim kalemleri Yaşam süresi 

Araştırma ve geliştirme Yaşam kalitesi 

Çevre kalitesi 
Gelecekte sağlık için risk 

faktörleri 

Genler, geçmiş tarih, kültür, sosyal 

sermaye, tercihler, savaş, nüfusun 

yaşı 

 

Kaynak: National Research Council, 2011 

Tablo 2’de görüldüğü üzere sağlık göstergelerinin bir kısmı sağlık 

pazarının dışındadır ve nasıl ölçüleceği de son derece tartışmalıdır.  

Örneğin bireyin kendi sağlığını korumak ve geliştirmek için harcadığı 

zaman, çevre kalitesi veya kültürün ölçülmesi gibi. Bir sağlık hesabı, 

bir çıktı -çok boyutlu bir sağlık ölçüsü14- ve onu üreten girdiler 

arasındaki ilişkileri kaydeder (National Research Council, 2011: 29). 

Sağlık hizmetleri bilgi sistemi sağlık hesapları üzerine kurulmaktadır. 

 
14 Sağlığa ilişkin değerlendirme yapılırken pek çok sağlık kazancı göstergesi ele 

alınabilir. Tedavi edilen hasta sayısı, önlenen komplikasyon sayısı, semptomsuz gün 

sayısı, iyi yaşam kaliteli gün sayısı, komplikasyonsuz gün sayısı, engelliliğe ayarlı 

yaşam yılı sayısı, kaliteye ayarlı yaşam yılı sayısı gibi (Annemans, 2008: 18). 
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Sağlık hizmetleri muhasebesi nihayetinde hesaplamayla ilgili bir 

faaliyettir. Fakat günümüz koşullarında hesaplamayı zorlaştıran pek 

çok faktör bulunmaktadır. Hangi verilerin kullanılması gerektiğinin 

belirsizliği, verilerin elde edilmesinin zorluğu, bazı verilerin nasıl 

ölçülebileceğinin bilinememesi, veriler arasındaki ilişkinin nasıl 

formüle edileceğine ilişkin kesinleşmiş bir yargının olmayışı bu 

kapsamda sayılabilir.    

Verilerin işlenmesine ilişkin zorlukları en temel verilerden olan 

maliyetlerin tespit edilmesinde görmek mümkündür. Sağlıkta 

maliyetleri, -doğrudan- tıbbi maliyetler, -doğrudan- tıbbi olmayan 

maliyetler ve dolaylı tıbbi maliyetler olarak sınıflandırmak 

mümkündür. Doğrudan tıbbi maliyetler, devlet, sağlık sigortası veya 

hasta tarafından ödenen sağlık hizmetleri şeklinde yansıtılabilmekte 

ve çoğu analiz bu çeşit maliyetlerle yapılmaktadır. Tıbbi olmayan 

maliyetlere seyahat giderleri, bakım sağlayan aile üyelerinin harcadığı 

zaman örnek olarak gösterilebilir. Dolaylı tıbbi maliyetlere ise bir 

hastalığı tedavi edildiği için ömrü uzayan ve ömrü uzadığı için ileride 

oluşabilecek hastalıklarının yaratacağı maliyetler örnek verilebilir.  

Dolaylı tıbbi maliyetlere nadir şekilde analizlere dahil edilmektedirler 

(Annemans, 2008: 13). Görüleceği üzere sağlığı belirleyen tüm 

değişkenlerin belirlenmesi geniş ve çok disiplinli bir araştırma 

alanıdır. Bu konudaki araştırmalar birçok kaynaktan devam etmektedir 

fakat hala tam bir liste yapılmasına izin verecek bilgiye ulaşıldığı 

söylenemez (National Research Council, 2011: 29).   
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Sağlık hizmetleri muhasebesinde halen farklı yaklaşımlar üzerinde 

tartışılmaktadır. Fakat ortak temel amacın, Sağlık hizmetleri 

muhasebesinde veriler genel olarak finansal muhasebeden ve paydaş 

görüşlerinden derlenmektedir. Bu nedenle paydaş perspektifinin sağlık 

hizmetleri muhasebesinde birinci dereceden etkisi bulunmaktadır. 

Paydaşların yanlı olabilecek görüşlerinin etkilerini azaltmak/yok 

etmek içinse daha çok anket ve mülakat teknikleri kullanılmaktadır. 

Mevcut literatür tarandığında yapılan araştırmaların %40’a yakın 

kısmında kullanılan verilerin anket ve/veya mülakat yoluyla 

sağlandığı görülmektedir (Malmmose, 2019: 92). 

girdi ve çıktıların tanımlanarak aralarındaki ilişkinin bir amaca dönük 

olarak anlamlı şekilde ifade edilmesi olduğu söylenebilir. National 

Research Council (2011) ortaya koyduğu yaklaşımda girdileri, 

sermaye, emek, enerji, materyaller ve hizmetler (SEEMH) şeklinde 

sınıflandırmaktadır. Tüm girdi ve çıktılar kendi içinde pek çok alt 

başlığı barındırmaktadır15. Genel olarak sağlık hizmetleri çıktısı 

 
15 Sermayeyi, binalar ve ekipmanlardan oluşan maddi sermaye ve Ar-Ge, fikri 

mülkiyet hakları gibi unsurlardan oluşan maddi olmayan sermaye olarak ele almak 

mümkündür. Fakat hisse senetleri ile temsil edilen sermayenin gerçek değerinin 

bulunması veya amortisman ölçümü gibi gereklilikler sermayenin katkısını 

hesaplamayı zorlaştırmaktadır. Emek sağlık hizmetlerinin en önemli 

girdilerindendir. Emeğin katkısı sağlık hizmetlerinin arzında kullanılan piyasa 

işgücüne ek olarak başkalarının bakımında geçen telafi edilmemiş zamanı da 

kapsamaktadır. Enerji kullanımında özel bir durum söz konusu değildir.  Diğer 

sektörlerdekine benzer şekilde tanımlanıp hesaplanabilir.  Materyal veya malzeme 

girdisi yazılı kâğıt ve tıbbi muayene önlüklerinden ilaç ve stentlere kadar çok çeşitli 

ürünleri içermektedir. Hizmetler ise laboratuar, görüntüleme merkezleri, kan 

bankaları gibi hizmet sağlayıcılardan satın alınan hizmetleri kapsamaktadır. Bunlara 

ek olarak emek girdisin bir parçası olarak değerlendirilebilecek eğitimin ve sermaye 

girdisinin bir parçası olarak değerlendirilen Ar-Ge’nin ayrı bir girdi hesabı olarak 

ele alınması da gerekli olabilir (National Research Council, 2011: 42-51).      
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biriminin (ürün) bir hastalık veya durumun tedavisi olduğuna dönük 

bir görüş birliği bulunmaktadır. Sağlık hizmetleri, önleyici 

müdahaleler de dahil olmak üzere tıbbi bir tedavi veya başka bir işlem 

gerçekleştirildiğinde sağlığa yapılan katkıyla ölçülebilir. Tıbbi 

müdahaleyi ölçmenin tek etkili yolu hastalık temelli bir metriktir 

(National Research Council, 2011: 27-62).      

Sağlık hizmetleri muhasebesinin önemli konu başlıklarından biri de 

verimliliğin ölçülmesidir. Sağlık hizmetleri sağlık üretir ve bunu da 

mümkün olan en üretken biçimde gerçekleştirmek zorundadır. Sağlığa 

ayrılan bütçeler son derece yüksek olmasına rağmen kaynakların 

kullanımına ve ürün kalitesine ilişkin soru işaretleri bulunmaktadır. 

Sağlıkta verimlilik, kaynakların birim yatırım başına en fazla sağlık 

üreten müdahalelere ve programlara harcanması ile mümkün 

olmaktadır (Annemans, 2008: 13). Bunun anlamı kıt olan kaynakların 

mümkün olan en yüksek sağlık çıktısını sağlayacak hizmetlere 

harcanmasıdır. Sağlıktaki hedeflerin en optimal kaynak kullanımı ile 

gerçekleştirilmesi de aynı kapsamda değerlendirilmelidir. Bir başka 

ifadeyle de maliyet-etkililik sonucunu en kabul edilebilir seviyelere 

çekmektir. 
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Maliyet-etkililik analizi üç basamaktan oluşmaktadır (Annemans, 

2008: 15): 

• Yeni ile mevcut16 arasındaki toplam maliyet farkının 

hesaplanması (MY-MM). 

• Yeni ile mevcut mevcut arasındaki etkililik farkının 

hesaplanması (EY-EM).  

• İlave maliyet-etkililik oranın (İMEO) hesaplanması (MY-MM)/ 

(EY-EM). 

Sonuçları iki boyutlu bir grafik üzerinde izlemek mümkündür. Şekil 

5’te yeni ve mevcut uygulamanın (tedavi, ilaç, teknoloji, bakım vb.) 

karşılaştırılmasına bir örnek gösterilmektedir. Mevcut sağlık çıktısını 

sağlayan harcama unsuru orijinde gösterilmektedir. Yatay eksende 

yeni uygulamanın sağlığa etkisi, dikey eksende yeni uygulamanın 

maliyetlere etkisi izlenmektedir.   

 

Şekil 5.  Yeni Uygulamanın Mevcut Uygulamayla Karşılaştırılması (Annemans. 

2008) 

 
16 Buradaki “yeni” ve “mevcut” kavramları, karşılaştırmanın mutlaka yeni ve 

mevcut olan arasında yapılması anlamı içermez. Karşılaştırılma, istenen her hangi 

iki maliyet unsuru arasında yapılabilir.  



 

 79 

Grafik üzerinde gösterilen her rakam yeni uygulamanın yaratabileceği 

durumları göstermektedir.  1 ile gösterilen durumda yeni uygulama 

daha ucuz ve daha etkilidir. Çünkü maliyetler azalırken sağlık çıktısı 

da iyileşmektedir. 2 ile gösterilen durumda uygulama pahalılaşmakta 

buna karşılık sağlık çıktısı önemli ölçüde iyileşmemektedir. 3 ile 

gösterilen durumda maliyetler artmakta fakat aynı zamanda sağlık 

çıktısı da önemli ölçüde iyileşmektedir. 4 ile gösterilen durum eşik 

değeri17 göstermektedir. 5 ile gösterilen durumda yeni uygulama 

mevcut uygulama kadar iyidir üstelik daha da ucuzdur.  6 ile 

gösterilen durumda yeni uygulama hem daha maliyetli hem de sağlık 

çıktısını kötüleştirmektedir. 7 ile gösterilen durumda yeni uygulama 

daha ucuzdur fakat sağlık çıktısını kötüleştirmektedir. Buna göre 1, 3, 

4 ve 5 ile gösterilen durumlar maliyet-etkilidir. Harcama bütçesinin 

büyüklüğü 2 ile gösterilen durumda ödeme yapılıp yapılamayacağını 

belirlemektedir (Annemans, 2008: 16-17).  

Sağlık endüstrisinin önemi ve sağlık harcamalarının her geçen gün 

büyümesi sağlık hizmetleri muhasebesine dönük beklentileri 

arttırmaktadır. Sağlık hizmetleri muhasebesine geniş kapsamlı ve 

farklı boyutları olan bir sistem olarak karşımızda durmaktadır. Görece 

yeni bir alandır kimi belirsizlik ve zorluklar henüz aşılmamıştır. 

 

 
17 Eşik değerin en önemli belirleyicisi bir birim sağlık çıktısı elde etmek için sağlık 

harcamasına ne kadar bütçe ayrılabildiğidir. Zenginlik ve fakirlik eşik değeri 

belirlemektedir.  
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Sağlık hizmetleri muhasebesinin günümüzde karşılaştığı zorluklar 

geçmişte finansal muhasebe alanında da yaşanmıştır. Finansal 

muhasebenin uzun tarihine, geliştirme ve standardize etmeye dönük 

onca çabaya rağmen hala bilanço veya gelir tablolarının mutlak 

doğruyu gösterdiği söylenemez. Buna rağmen finansal muhasebenin 

kazanımları korunmakta ve uygulamalarına devam edilmektedir. 

Sağlık hizmetleri muhasebesi de bu süreçte karşılaştığı zorluklar ve 

muhtemel eleştireler nedeniyle kendini geliştirmeye dönük çabasından 

vazgeçmemeli; sağlık hizmetleri muhasebesi için akademide yer 

açılmalı; sağlık hizmetleri muhasebesi kendi muhasebe ilkelerini 

geliştirmelidir (Reinhardt, 2010). 
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GİRİŞ 

Geçmişte imalat sanayi ve ürünlerinin ekonominin temelini 

oluşturduğu ve hizmetlerin de bu ürünlerle birlikte sunulan ve ek 

faydalar sağlayan birer unsur olduğu kabul edilmekteydi. Ancak 

günümüzde hizmetler; ürünlerle birlikte sağlanan ek faydalar yanında 

insanların birçok ihtiyacının giderilmesini sağlayan başlı başına bir 

ekonomik unsur halini almıştır. Farklı alan ve sektörlerde insanların 

ihtiyaçlarının hizmet temelli olarak karşılanması ile hem bireysel hem 

de ülke refahının artmasına katkı sağlanırken, bu artış ile hizmet 

işletmeleri tarafından sunulan hizmetler daha fazla tercih edilmeye ve 

kullanılmaya başlanmıştır. Son zamanlarda ise hizmet sektörü ülke 

ekonomisine sağladığı katkılar açısından imalat sektörü ile yarışır hale 

gelmiş hatta bir adım öne geçmiş durumdadır. İhtiyaçları karşılamaya 

sağladığı katkı ve ekonomik boyutu ile hayatımızda her geçen gün 

daha da önemli bir yere sahip olan hizmet sektörü kendine has 

özellikleri ile çok farklı alan ve türlerde karşımıza çıkmaktadır. 

Bunlardan biri olan sağlık hizmetleri; çeşitli kurum ve kuruluşlar ile 

alanında uzman personelleriyle insanların sağlıklı kalması veya 

sağlığının korunması için ya da birçok farklı etmen sonucu 

beklenmeyen bir durumun ortaya çıkması ile oluşan rahatsızlık, 

hastalık veya sakatlık halinin giderilmesini amaçlayan bir hizmet türü 

olarak yerini almıştır. Çalışmada hizmet, sağlık hizmeti ve hastane 

kavramları çeşitli yönleri ile incelenmektedir.  
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1. HİZMET KAVRAMI 

Hizmet kavramı, 1700’lerden beri sistematik ve teknik olarak 

incelenmekte ve insanların birbiriyle etkileşimi ve ilişkilerinin bir 

sonucu olarak neredeyse her alanda farklı şekillerde karşımıza 

çıkmaktadır (Sayım ve Aydın, 2011). Sağlık, eğitim, toptancılık, 

perakendecilik, taşımacılık, bankacılık gibi birçok alt sektörü içinde 

barındıran gerek kurumsal gerek bireysel anlamda istek ve ihtiyaçların 

karşılandığı hizmet sektörü son zamanlarda büyük gelişme 

göstermiştir. 1950’li yıllardan başlamak üzere gelişmiş ülkelerde tarım 

ve sanayi sektörünü geride bırakarak ön plana çıkan hizmet sektörü, 

sonraki yıllarda da sadece gelişmiş ülkelerde değil gelişmekte olan 

ülkelerde de aynı durum geçerli olmaya başlamıştır.  

Türkiye’de ise 1990 ile 2010 yılları arasında hizmet sektörü çok hızlı 

ilerleme kaydederek, milli gelir içerisindeki payı daima artış 

gösterirken sanayi sektörünün sabit kaldığı ya da düşüş gösterdiği 

gözlemlenmiştir (Özsağır ve Akın, 2012). Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK)’nun Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri sonuçlarına göre; 

2019 yılında aktif durumdaki girişimlerin % 43,9' u hizmet 

sektöründe, % 36,2' si ise ticaret sektöründe yer alırken, hizmet 

sektörünün toplam istihdam içinde %38,9, sanayi sektörünün ise % 

28,1’lik  bir paya sahip olduğu belirtilmektedir (http://www.tuik. 

gov.tr). Bu sonuçlar hizmet sektörünün önemini daha da artırdığının 

bir göstergesi olarak kabul edilebilir.  
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Hayatımızda önemli bir yere sahip olan hizmet kavramı Amerikan 

Pazarlama Derneği tarafından “satımı yapılan ya da malların satımı 

yanında temin edilen yarar, aksiyon ve tatmin” (İçöz, 2005) şeklinde 

tanımlamaktadır. Ekonomide ürün hizmetsiz olmaz yani her ürün bir 

dizi hizmetin sonucunda adım adım oluşmaktadır. Hizmetler ortadan 

kalkınca ürün de olmayacaktır. Hizmet de ürünsüz olmaz yani her 

hizmet birtakım ürünlerle birlikte düşünüldüğünde anlam 

kazanmaktadır. Ürünler kaldırıldığında hizmetin etkinliği de 

azalacaktır (https://www.paraborsa.net).  

Literatürde yapılan birçok tanımlamaya göre hizmet kavramı üç farklı 

formatta incelenebilir. Bunlar (Sevimli, 2006); 

a- Meta ve hizmete bağlı olmadan satılan, işletmelerin temel 

etkinliği ile üretilen ürünlerle elde edilen yararlar,  

b-  Meta kullanımını zorunlu hale getiren aksiyonlar, 

c- Metaya destek niteliğinde ve birlikte satın alınan eylemlerdir. 

Yapılan tanımlar incelendiğinde hizmet kavramı ile ilgili bazı 

özellikleri görmek mümkünken, fiziksel mallardan ayıran özellikleri 

bir başlık altında incelemek gerekmektedir.  

2.1. Hizmetlerin Ortak Özellikleri 

Hizmetleri fiziki mallardan ayıran ortak özellikler şu şekilde 

sıralanabilir: 
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a- Soyutluluk (Dokunulmaz): Hizmetlerin fiziksel varlığının 

olmaması, depolanamaması, patent alınamaması, teşhir ve 

tanıtımının zor olması (Devabakan, 2005). 

b- Heterojen olma: Hizmet sektörünün emek-yoğun olmasından 

dolayı hizmetler homojen olmayan bir özelliktedir. Homojen 

özelliğe sahip olmayan hizmetin ikinci bir kez tam olarak aynı 

şekilde yeniden verilmesi pek mümkün olmaması (Ghobadian 

vd., 1994). 

c- Dayanıksız olma: Hizmetlerin stoklanamaması, gizlenememesi, 

geri verilememesi ve tekrar satılamaması nedeniyle hizmetler, 

dayanıksız özelliğe sahiptir (İrik, 2005).  

d- Eş zamanlı üretim ve tüketim: Hizmetlerde üretim ile harcama 

senkronizedir. Bu nedenle hizmetler, sağlayıcısından ayırt 

edilemez bir karaktere sahiptir (Güzel, 2006).  

e- Sahipsiz olma: Bir ürünün satın alınması sahipliği doğururken, 

hizmet sektöründe ise hizmetten yararlanmak söz konusu 

olmaktadır. Yapılan ödemeler, hizmetlerin kullanılımı ve 

kiralamasına yöneliktir (Odabaşı ve Oyman, 2008). 

2.2. Hizmet Sektörü ve Hizmet İşletmelerinin Sınıflandırılması 

Hizmet sektörü, hizmetten faydalananın şahsına veya onun yararına 

bazı değişimlere sebep olan, zaman, yer ve biçim faydası sağlayan 

endüstrilerdir (Irons, 1993). Hizmet sektörü kendi içinde farklı alt 

boyutlara sahiptir. Bunlar; dağıtım hizmetleri, üretici hizmetleri, 

sosyal hizmetler, kişisel hizmetler (Midilli, 2011) olarak 

sınıflandırılabilir. Ayrıca Amerikan Pazarlama Birliği de hizmetleri; 
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“sağlık hizmetleri, finansal hizmetler, profesyonel hizmetler, 

konaklama, seyahat ve turizm hizmetleri, spor, sanat ve eğlendirme 

hizmetleri, kamusal, yarı kamusal, kâr amacı gütmeyen hizmetler, 

fiziksel dağıtım ve kiralama hizmetleri, telekomünikasyon hizmetleri, 

kişisel bakım ve onarım hizmetleri” (Kayral, 2012) olarak 10 

kategoride sınıflandırmaktadır. 

3. SAĞLIK HİZMETLERİ KAVRAMI 

Çalışmanın bu bölümünde hizmet sektörünün alt başlıklarından sosyal 

hizmetler başlığı içerisinde yer alan sağlık hizmetleri sektörü 

incelenmektedir. 

3.1. Tanımı ve Özellikleri 

Sağlık hizmetleri; belirli sağlık kurum ve kuruluşlarında, farklı tip 

sağlık personelinden faydalanarak, toplumun ihtiyaç ve isteklerine 

göre değişen amaçları gerçekleştirmek ve böylece kişilerin ve 

toplumun koruyucu ve tedavi edici sağlık bakımına yönelik 

faaliyetleri yerine getirmek üzere, ülke genelinde örgütlenmiş kalıcı 

bir sistem (Çıraklı ve Sayım, 2009) olarak tanımlanmaktadır. Genel 

anlamda hastalıkların iyileştirilmesi ve sağlığın korunması gayesiyle 

yapılan çalışmaları içeren sağlık hizmetleri (Kavuncubaşı ve Yıldırım, 

2012) tüketimi tesadüfi, ertelenemez ve önceden denenemeyen, 

boyutu ve kapsamı hekim tarafından belirlenen, ikamesi ve garantisi 

olmayan, içtimaî ve kamu malı vasfına sahiptir (Tengilimoğlu vd., 

2008).  
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Sağlık piyasalarını öteki piyasalardan ayıran başlıca hususlar; baskın 

eksik rekabet şartları, dışsal faktörler, ikame edilememe ve 

ertelenememe, fiyatlar ile hakikî maliyetler arasındaki ilişkinin zayıf 

olması ve kâr amacı taşımayan kurumların da bulunduğu birleşik bir 

yapı olması (Kurtulmuş, 1998) sayılabilir. 

Sağlık işletmelerinin sahip olduğu bir takım ayırt edici özellikler de 

şöyle özetlenebilir (Kavuncubaşı, 2000);  

a- Çıktının tanımı ve ölçülmesi zordur. Sağlık hizmetlerinin 

sonuçlarını, diğer sektörlerdeki gibi, kısa zamanda görmek ve 

değerlendirmek olası değildir. Sağlık kurumlarının girdi ve 

çıktısı insan olduğundan; koruyucu ve tedavi edici hizmetlerin 

sonuçlarını kısa bir süre içerisinde görmek ve değerlendirmek 

zorlaşmaktadır.  

b- Çok fazla miktarda meslek grubu birlikte hizmet vermektedir. 

Birbirinden çok farklı medikal hizmetlerin beraberinde otelcilik 

hizmetleri, teknik hizmetler, otomasyon, öğrenim, inceleme, 

danışmanlık/ yönlendirme, transport ve diğer birtakım işlevler 

sınırlı bir mekânda birarada bulunmaktadır.  

c- Yapılan işler kompleks ve değişkendir. Sağlık kurumları, teşhis 

ve tedavi hizmetlerine ek olarak, öğrenim ve araştırma 

hizmetlerini de verebilmektedir. Verilen hizmetlerin sayısı 

artıkça, karmaşıklık seviyesi de artmaktadır.  

d- Yüksek seviyede uzmanlaşma söz konusudur. Hastalıkların 

meydana gelmesinde ve tedavisindeki değişiklikler, yeni 
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hastalıkların ortaya çıkması, bilim ve teknolojideki süratli 

gelişme uzmanlaşma derecesini artırmaktadır.  

e- Sağlık kurumlarında fonksiyonel bağımlılık çok yüksektir. 

Değişik meslek gruplarının faaliyetleri arasında yüksek düzeyde 

koordinasyon gerekmektedir. 

f- Hastanelerde görev alan insan kaynaklarının büyük ölçüde 

uzman kimselerden oluşması, bu kimselerin alanlarındaki bilgi 

ve tecrübelerinden kaynaklanan bir güce sahip olmalarını da 

beraberinde getirmektedir.  

3.2. Sağlık Hizmetlerinin Sınıflandırılması 

Sağlık hizmetleri dört başlık halinde sınıflandırılmaktadır. Bunlar;                                                                        

a- Koruyucu sağlık hizmetleri; kişinin ve toplumun sağlığının 

müdafaası ve geliştirilmesi için kişiye ve çevreye yönelik olarak 

alınacak önlemlerin tamamını ifade etmektedir. Bu hizmetlerin 

maliyeti cüzî, etkisi ise yüksek olup özgün birer kamu 

ekonomisi üretimi olarak kabul edilirler (Çıraklı ve Sayım, 

2009). 

b- Tedavi edici sağlık hizmetleri; Hastalık ve sakatlık durumunu 

ortadan kaldırmak suretiyle hâlihazırdaki sağlık koşullarının 

yükseltilmesine yönelik sağlık hizmetlerinden meydana 

gelmektedir. Sağlık durumu bozulan fertlerin, eski sağlık 

seviyesine erişmeleri amacıyla verilen sağlık hizmetleridir. 

Tedavi edici sağlık hizmetleri, temel de hekimin 

sorumluluğunda olup diğer sağlık profesyonellerinin de katkıları 
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ile meydana gelmektedir. Ayakta tedavi, yatarak tedavi ve evde 

bakım hizmetleri türleri olarak sayılabilir  

c- Rehabilitasyon hizmetleri: Hastalık ve kazalardan dolayı oluşan 

kalıcı bozukluklar ve sakatlıkların gündelik yaşamı etkilemesini 

engellemek ya da bu etkiyi en düşük seviyeye indirmek, kişinin 

fiziksel ve ruhsal yönden başkalarına bağımlı olmadan yaşamını 

devam ettirmek amacıyla organize edilen ve yataklı veya 

yataksız rehabilitasyon merkezleri tarafından sunulan sağlık 

hizmetleridir.                                                      

d- Sağlığın geliştirilmesi hizmetleri: Sağlıklı fertlerin sağlık 

durumlarını daha üst seviyeye yükseltmek için sağlanan 

hizmetlerdir. Sağlığın geliştirilmesi hizmetlerinde temel görev, 

bireylere düşmektedir. Sağlığın geliştirilmesi; fiziksel ve 

zihinsel sağlık durumunu, hayat kalitesi ve yaşama süresini 

yükseltilmeyi amaçlamaktadır (Samancıoğlu ve Karadakovan, 

2010).  

3.3. Sağlık Hizmetlerinde Arz ve Talep 

Sağlık hizmetlerinde arz, sağlık kurum ve kuruluşlarının belli bir 

vakitte belli bir fiyat üzerinden sağlık hizmetini satmayı kabul ettikleri 

miktar şeklinde ifade edilebilir (Yaşayacak, 2014). Sağlık hizmetleri 

sunumu, sağlık iktisadının üretim yönünü oluştururken, sağlığa ayrılan 

kaynaklar, imalât maliyetleri, üretim tekniği seçenekleri, pazarın 

yapısı, kâr amacı gütmeden çalışmalarda bulunan sağlık kurumlarının 

varlığı, sağlık hizmetlerinin finansman modeli vb. etkenler (Dağlı, 

2006) sağlık hizmetlerinin sunumunda temel unsurları 



 

 
 95 

oluşturmaktadır. Sağlık hizmeti arzı diğer sektörlerden farklı şekilde 

oluşmaktadır. Sağlık piyasasında hizmet sunumunun sınırlı olması, 

fiyat ve patent konularında kanunî sınırlamalar, ulusal ve uluslararası 

tekellerin varlığı vb. arzın farklı oluşmasına neden olmaktadır (Işık, 

2005).  

Sağlık hizmetleri talebi ise sağlık iktisadının tüketim tarafını 

oluşturmaktadır. (Tıraş, 2013). Sağlık hizmetlerine olan ihtiyaç satın 

alma gücüne ve satın alma isteğine bağlı olmadan talebe 

dönüşmektedir (Mazgit, 1998). Sağlık hizmetlerinde talep kavramı; 

bir toplumdaki bireylerin veya toplumun sağlığının korunması, 

tedavisi, rehabilite edilmesi ve sürdürülmesi için ihtiyaç duyduğu 

bütün hizmetlerden faydalanabilmesi şeklinde ifade edilmektedir. 

Talebe tesir eden en hayatî unsur, sağlık hizmetlerinin zorunluluğu ve 

ertelenemeyişidir (Yaşayacak, 2014). Sağlık hizmeti ihtiyacı veya 

talebi düzenli ve sürekli olmaktan çok öngörülemeyen niteliktedir 

(Aktan ve Işık, 2007). Talep rastlantısal olduğundan, sağlık hizmetinin 

ne zaman, nerede, ne ölçüde talep oluşturacağı belirlenemez (Orhaner, 

2006). Sağlık hizmetlerinin bu özelliği, insanların sağlık 

hizmetlerinden faydalanabilme imkanlarının ve seçeneklerinin 

sorgulanmasını gerektirmektedir. Hasta olan veya başka bir sebepten 

dolayı sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bireylerin sağlık hizmetini hangi 

kurumlardan, ne gibi şartlar altında alacağı ve varolan alternatiflerin 

neler olduğunu bilerek talebini oluşturması oldukça önemlidir ki 

bunun için de rasyonel bir tüketici olarak bireylerin bilgi düzeyi ve 

farkındalıkları kilit bir noktada yer almaktadır.  
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3.4. Türkiye’de Sağlık Hizmetleri Sunumu 

Sağlık hizmetlerinin sunumu amacıyla, Ülkemizde kurulan ilk modern 

hastane 1898 yılında açılan Gülhane Askeri Hastanesidir 

(Başustaoğlu, 2016). Sağlık Bakanlığı, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’nin açılışının ardından 3 Mayıs 1920 tarihinde geçerlilik 

kazanan 3 sayılı Kanun kapsamında kurulmuştur. Koruyucu sağlık 

hizmetlerini yürütmek amacıyla, ilk olarak sağlık müdürlükleri ve 

hükümet tabipliği kurulmuştur. Sonraki yıllarda ise; Sağlık 

Bakanlığına bağlı olarak Sivas, Kayseri, Ankara, İstanbul, Erzurum ve 

Diyarbakır illerinde numune hastaneleri kurulmuştur. “1219 sayılı 

Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun” ve “1593 

sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu” çıkarılarak, sağlık hizmetlerinin 

tek elden icrası, koruyucu ve tedavi edici hekimliğin birbirinden 

ayrılması, tıp fakültelerinin kurulması ve sıtma, sifilis, tüberküloz gibi 

salgın hastalıklar ile mücadele ilke olarak benimsenmiştir 

(Akdur,1999). 1961 yılında “224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin 

Sosyalleştirilmesi Kanunu”nun kabul edilmesiyle sağlık hizmetlerinin, 

toplumun gereksinimlerini karşılayacak şekilde devamlı, yaygın ve 

bütünleşmiş bir şekilde sunulması amacıyla sağlık evleri, sağlık 

ocakları, ilçe ve il hastaneleri hizmete sunularak sağlık hizmetleri 

arzında aşama aşama, il içerisinde entegre bir yapılanma 

gerçekleştirilmiştir (Aksakoğlu, 2008). Birinci beşyıllık kalkınma 

planında sağlık hizmetlerinde koruyucu sağlık hizmetlerinin Sağlık 

Bakanlığı eliyle sunulması, geliştirilerek yaygınlaştırılması ve özel 

hastanelerin açılmasının desteklenmesi gibi bazı hedefler 
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belirlenmiştir (Tüsiad, 2004). Bu gelişmeler doğrultusunda; yıllar 

itibariyle Ülkemiz sağlık sisteminde olumlu gelişmeler ve sağlık 

kurum ve kuruluşların sayısında göze çarpan artışlar meydana 

gelmeye başlamıştır. 

Tablo 1. 1967-2001 Yılları Arası Yataklı Sağlık Kurumları Sayısı 

Yıllar Toplam Sağlık 

Bakanlığına 

bağlı 

Üniversite Özel Diğer(1) 

1967 664 548 5 76 35 

1968 681 570 5 74 32 

1969 725 612 4 75 34 

1970 743 626 4 79 34 

1971 759 637 4 84 34 

1972 778 652 4 88 34 

1973 790 659 6 92 33 

1974 796 663 7 94 32 

1975 798 661 5 92 40 

1976 790 668 7 81 34 

1977 772 646 7 81 38 

1978 776 654 8 77 37 

1979 822 674 15 90 43 

1980 827 677 17 90 43 

1981 831 677 17 96 41 

1982 648 489 20 101 38 

1983 646 490 20 100 36 

1984 687 529 20 110 28 

1985 722 558 23 115 26 

1986 736 576 23 113 24 

1987 756 591 24 116 25 

1988 777 614 24 115 24 

1989 812 640 24 125 23 

1990 857 686 23 125 23 

1991 899 719 25 133 22 

1992 928 739 25 143 21 

1993 962 764 27 151 20 

1994 982 781 29 154 18 

1995 1 009 792 33 166 18 

1996 1 034 797 35 184 18 

1997 1 078 813 37 210 18 

1998 1 138 842 40 237 19 

1999 1 171 849 42 260 20 

2000 1 183 861 42 261 19 

2001 1 199 870 43 267 19 

Kaynak: http://tuik.gov.tr 
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Tablo 1.’de görüldüğü üzere 1967- 2001 yılları arasında sağlık 

hizmeti sunumunda Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin sayısının 

diğerlerine göre oldukça fazla olduğu, ancak özel hastane sayılarının 

da giderek arttığı görülmektedir. Bu bağlamda bu yıllar arasında 

Türkiye’de yataklı sağlık kurumlarının Sağlık Bakanlığı, SSK, 

üniversiteler, diğer kurumlar ve özel sağlık kuruluşlarından oluştuğu 

görülmektedir. Sonraki yıllarda özellikle sağlık alanında yapılan 

reformlar kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından 2002 yılında 

duyurulan “Acil Eylem Planı” içerisinde “Herkese Sağlık” başlığı 

altında temel kuralları belirlenen, “Sağlıkta Dönüşüm Programı” 2003 

yılında hayata geçirilmiştir (Çavmak ve Çavmak, 2017). 

Sağlıkta Dönüşüm Programı, sağlık sektörünü bütün boyutları ile ele 

almak üzere çeşitli bileşenler içeren üç ana ayaktan oluşmaktadır. Bu 

ayaklardan biri ile Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Sosyal Sigorta 

Kurumu programları 2006’da birleştirilerek, SSK hastanelerinin 

Sağlık Bakanlığı’na devri gerçekleştirilmiştir (Sülkü, 2011). Böylece 

bazı hastanelerin yönetim, sevk ve idaresi Sağlık Bakanlığının 

sorumluluğuna verilmiştir.  
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Şekil 1. Yıllara ve Sektörlere Göre Hastane Sayısı (www.saglik.gov.tr ) 

Şekil 1.’de Sağlık İstatistikleri Yıllığına göre 2019 yılına gelindiğinde 

Türkiye’de yataklı sağlık kurumları (hastane) Sağlık Bakanlığı, 

üniversiteler ve özel sağlık kuruluşlarından oluşmaktayken, Sağlık 

Bakanlığı bünyesindeki hastaneler ve özel hastanelerin sayısının 

giderek artığı gözlemlenebilmektedir. Bu doğrultuda, tedavi edici 

sağlık hizmetlerinin ağırlıklı olarak kamu hastaneleri ve özel 

hastaneler tarafından sunulduğu görülebilmektedir.  

4. HASTANE KAVRAMI 

Sağlık sistemi içerisinde bireysel sağlık hizmetlerinin sunulduğu bir 

alt sistem olan, bünyesinde çok farklı meslek grupları ve uzmanlık 

alanları ile kompleks bir yapıya sahip ve hastaların yatarak veya 

ayakta sağlık hizmeti alabildikleri bir sağlık işletmesi olan hastane 

çalışmanın bu bölümünde kavramsal olarak incelenmektedir. 
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4.1. Tanımı ve Sınıflandırılması 

Sağlık hizmetlerinin genellikle tedavi edici türünün sunulduğu fakat 

bunun yanında koruyucu sağlık hizmetleri, eğitim ve araştırma 

işlevlerini de yerine getiren hastaneler hakkında yazında birçok tanıma 

rastlamak mümkündür. Bu tanımlardan bazıları şu şekildedir;  

Dünya Sağlık Örgütü hastaneleri; “Müşahede, teşhis, tedavi ve 

rehabilitasyon olmak üzere gruplandırılabilecek olan sağlık 

hizmetlerini veren, hastaların uzun veya kısa süreli tedavi gördükleri, 

yataklı kuruluşlardır” şeklinde tanımlamaktadır.  

Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nde 

ise hastaneler; “Hasta ve yaralıların, hastalıktan şüphe edenlerin ve 

sağlık durumlarını kontrol ettirmek isteyenlerin, ayakta veya yatarak 

müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edildikleri, aynı 

zamanda doğum yapılan kurumlar” olarak tanımlanmaktadır. 

Hastaneler verdikleri hizmetin türü, idare ve kontrolleri, malî 

kaynakları, yatak kapasiteleri, hastaların hastanede kaldıkları süre ve 

kadrolu çalışanların kompozisyonuna göre bölümlendirilebilmektedir. 

Ancak genellikle sınıflandırmada hizmetin türü, hastaların hastanede 

kalış zamanı, mali kaynakların türü ve büyüklük temel olarak 

alınmaktadır (Seçim, 2016). Ülkemizde kanun ve yönetmeliklerle de 

sağlık kurumları (hastaneler) bazı sınıflandırmalara tabi tutulmuştur. 

Buna göre sağlık kurumları fonksiyonlarına göre beş gruba 

ayrılmaktadır. Bunlar; 
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“İlçe / belde hastanesi: Bünyesinde 112 hizmetleri, acil, doğum, 

ayaktan ve yatarak tıbbi müdahale, muayene ve tedavi 

hizmetleri ile koruyucu sağlık hizmetlerini bütünleştiren, görev 

yapan tabiplerin hasta kabul ve tedavi ettiği, ileri tetkik ve 

tedavi gerektiren durumlarda hastaların stabilize edilerek uygun 

bir şekilde sevkinin sağlandığı sağlık kurumlarıdır.  

Gün hastanesi: Birden fazla dalda, günübirlik ayakta muayene, 

teşhis, tedavi ve tıbbi bakım hizmetleri verilen asgari 5 gözlem 

yatağı ile 24 saat sağlık hizmeti sunan bir hastane bünyesinde 

veya bir hastane ile koordineli olmak kaydıyla kurulan sağlık 

kurumlarıdır.  

Genel hastaneler: Her türlü acil vaka ile yaş ve cinsiyet farkı 

gözetmeksizin, bünyesinde mevcut uzmanlık dallarıyla ilgili 

hastaların kabul edildiği ve ayaktan ve yatarak hasta muayene 

ve tedavilerinin yapıldığı en az 50 yataklı sağlık kurumlarıdır.  

Özel dal hastaneleri: Belirli bir yaş ve cins grubu hastalar veya 

belirli bir hastalığa yakalananların yahut bir organ veya organ 

grubu hastalarının müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve 

rehabilitasyonlarının yapıldığı sağlık kurumlarıdır.  

Eğitim ve araştırma hastaneleri: Öğretim, eğitim ve araştırma 

yapılan uzman ve yan dal uzmanların yetiştirildiği genel ve özel 

dal sağlık kurumlarıdır” (Y.T.K.İ.Yönetmeliği 2016). 

Hastaneler tanım ve sınıflandırmalarından anlaşıldığı üzere; yerine 

getirdikleri farklı işlevleri, uzmanlık dalları, personel yapısı, yatak 

kapasitesi ve hasta sayısı gibi özellikleri ile birbirinden ayrılmaktadır. 
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Bu farklılıklar özellikle verilen hizmetin karmaşıklaşmasına, yoğun iş 

yüküne, farklı personellerle farklı profil ve hastalıklara sahip bireylere 

hizmet verilmesini gerektirmektedir.  

4.2. Hastanelerde Hizmet Üretimi ve Sunumu 

Sağlık hizmetlerine özgü bir durum olan müşterinin (hasta) ne zaman 

hasta olacağı veya herhangi bir nedenden dolayı sağlığını 

kaybedeceğinin bilinmemesi ve hastalık algısının bireyler arasında 

farklılık göstermesi, kısaca sağlık hizmetine ihtiyaç duyulduğunun 

belirsiz olması oldukça önemli bir konudur. Hasta olmadığı halde 

hasta olduğuna karar veren veya hasta olduğu halde kendini hasta 

olarak kabul etmeyen bireylerin bu davranışları sağlık hizmetlerinin 

arz yönünde sorunlara yol açmaktadır. Sağlık hizmetine ihtiyacı 

olmadığı halde talepte bulunan birey daha fazla iş yükü ve zaman 

kaybına yol açmaktadır. Öte yandan ihtiyacı olduğu halde talepte 

bulunmayan bireylerin ise rahatsızlığının daha da ilerlemesinden sonra 

sağlık hizmeti almaya başlaması ile ekstra maliyetlere, daha fazla iş 

yüküne, hastanede kalış süresinin uzamasına ve hastanelerde yatak 

doluluk oranının artmasına yol açamaktadır. Ayrıca arz boyutunda 

hastanelerin birçok farklı özelliğe (yapısı, tıbbi hizmetler yanında 

farklı hizmet türlerini barındırması, farklı uzmanlık alanları ve yoğun 

teknik bilgi, tahlil, tetkik, muayene ve tedavi işlemlerinde ileri 

teknolojiye sahip cihazlar kullanılması, farklı işletmecilik fonsiyonları 

vs) sahip olması ile hizmetin sunumu karmaşık bir hal almaktadır.  



 

 
 103 

Hastanelerde hizmet üretim sürecini kompleks hale getiren 

faktörlerden en kayda değeri hizmet yelpaze karmaşıklığıdır. 

Hastanelerin hizmet karması maddeler halinde şöyle sıralanabilir; 

a- Birincil (temel hizmetler) süreçler: Hekimlik, hemşirelik, 

diyetetik, ilaç ve eczacılık ve hastabakıcı hizmetleri,  

b- İkincil (yardımcı hizmetler) süreçler: Biyomedikal, yemek, 

laboratuar, sosyal hizmetler ve ambulans hizmetleri, 

c- Tüm işletmeler için paydaş (işletme fonksiyonları) süreçler: 

personel yönetimi, malî ve satın alma, toplumsal ilişkiler, sosyal 

pazarlama, bilgi işlem hizmetleri vb. şeklindedir. Hastanede 

hastaların her biri için hizmet üretim süreci içinde hizmet 

elemanlarından bir karma oluşturularak talebe cevap 

verilmektedir. Her bir hasta için meydana getirilen hizmet 

karması kendine has bir işlemler serisi veya akışı 

gerektirmektedir. Hastane hizmet üretimi ve sunum süreci örnek 

bir hastanenin iş akış şemasına göre aşağıdaki şekilde 

yürütülmektedir (Yıldırım ve Bakır, 2014);  

“Bireyin sekreterliğe başvurması için sıramatikten sıra alması 

ile başlar. Sıramatikten alınan sıraya göre sekreterliğe 

başvurup, hangi branş ve doktora muayene olacağını belirterek 

hastane otomasyon sistemine kaydını yaptırıp muayene barkodu 

alınır. Poliklinik bölüm hostesi hastaların barkodtaki sıra 

numarasına göre muayeneye çağırır veya aynı zamanda 

hastalar sıralarını kapıda asılı elektronik sistemden sıralarını 
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takip edebilirler. Poliklinik muayenesinde bireyin hekim 

tarafından şikâyet sorgulaması, muayenesi yapılır ve otomasyon 

sisteminde kayıtlı sayfasına bilgileri kaydedilir. Muayene 

sonucunda tetkik gerekli değilse süreç teşhis konulması ile 

devam eder. Tetkik gerekli ise hekim, bireyin otomasyon kaydı 

üzerinden istediği tetkiklerin girişini yapar ve bireyi yönlendirir. 

Tetkikler uygun birimler (laboratuar, röntgen vs.) tarafından 

yapılır ve sonuçlar bilgisayara düşer. Sonuç çıkma süresi tetkik 

çeşidine göre değişmektedir. Tetkik sonuçları çıkan birey tekrar 

hekimine başvurur. Hekim tetkik sonuçları ile hastayı tekrar 

değerlendirir, farklı ya da ileri tetkik gerekli olup olmadığına 

karar verir. Gerekli değil ise süreç teşhis konulması ile devam 

eder. Eğer yeni ya da ileri tetkik gerekli ise hekim yine sistem 

üzerinden isteklerinin girişini yapar ve bireyi yönlendirir. 

Sonuçlar ile birlikte hastayı tekrar değerlendirerek teşhis koyar. 

Teşhis konulan hastanın tedavi şekline karar verilir. Hastanın 

ayaktan tedavi imkânı var ise reçetesi düzenlenir, kontrol 

gerekli ise hasta bu konuda bilgilendirilir ve sistem kaydı 

kapatılır. Ayaktan tedavi imkânı olmayan hasta yatarak tedavi 

için değerlendirilir. Yatışı yapılan hastanın uygun klinikte yatış 

dosyasının ve odasının hazırlanması ile süreç devam eder. Yatışı 

yapılan hastanın hekimlerce tedavi türü belirlenir. Medikal 

tedavi planlanan hastaların yattığı klinikte hemşire ve hizmetli 

personeller yardımı ile tedavi ve takipleri yapılır. Yine hasta ve 

tanısına göre değişiklik gösteren zaman diliminde hekimler 

tarafından periyodik olarak yapılan kontrollerle tedavinin 
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tamamlanıp tamamlanmadığına karar verilir. Tedavi 

tamamlanmış ise hastanın taburcu edilmesi sağlanır, gerekli ise 

reçetesi düzenlenir ve kontrolün gerekli olup olmadığı 

konusunda hasta/yakınları bilgilendirilerek sistem kaydı 

kapatılır.” 

Örnek iş akış şemasında görüldüğü gibi hastanede hizmetin sunulması 

ya da bireyin hizmetten yararlanması karmaşık bir süreci içermektedir. 

Bu sürecin her aşamasında hastanın rasyonel bir tüketici olarak yerini 

alabilmesi ve alınan kararlara katılabilmesi için ya yeteri kadar bilgi 

sahibi olması ya da bilmediği konularda sahip olduğu sorulara tatmin 

edici cevaplar alması gerekmektedir. Hizmet sunumu açısından; 

hastaların sahip olduğu ve cevaplandırılmasını beklediği soruların göz 

ardı edilmemesi gerekmektedir. 

4.3. Sağlık Hizmeti Satınalma Süreci 

İnsanlar herhangi bir gerekçe ile sağlık hizmeti almaya ihtiyaç 

duyduğu zaman tercih yapmak ve bazı kararlar vermek durumundadır. 

Bu bir süreç olup bu sürece etki eden sosyal, psikolojik ve kişisel 

faktörler bulunmaktadır. Tüketicinin satın alma karar sürecinin 

pazarlama yazınında beş aşamadan oluştuğu belirtilmektedir. İhtiyacın 

farkına varılmasıyla başlayan süreç satın alma sonrası tatmin veya 

tatminsizlikle sona ermektedir (Mucuk, 2009). 
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Şekil 2. Tüketici Satınalma Karar Süreci Aşamaları (Mucuk,2009) 

Sağlık hizmetinin kullanımı yani tüketim süreci ise aşamalar 

halinde şu şekilde sıralanabilir; 

a- İhtiyacın farkına varılması: Sağlığı korumak ya da sağlıklı 

kalmak amacıyla (bağışıklama, aile planlaması, check-up amaçlı 

uygulamaları, obezitenin engellenmesi, rehabilitasyon 

uygulamaları vs.), bedensel veya ruhsal olarak yaşanılan 

olumsuz bir durumun ortaya çıkması sonucu veya estetik veya 

görsellik amaçlı (saç ekimi, estetik cerrahi vs.) farklı 

nedenlerden dolayı birey sağlık hizmetine ihtiyaç duyabilir ve 

bu durumun farkına varılması ile süreç başlamış olmaktadır. 

b- Alternatiflerin belirlenmesi: Sağlık hizmetine ihtiyaç duyan 

birey, algıladığı durum veya ihtiyaç nedenine göre aile hekimi, 

özel muayenehane veya klinikler, kamu, özel veya üniversite 

hastaneleri gibi alternatiflerden birini tercih edebilir. Ülkemizde 

1 Ekim 2008’den itibaren geçerli olmak üzere “5510 sayılı 

İhtiyacın farkına varılması

Alternatiflerin belirlenmesi

Alternatiflerin değerlendirilmesi

Satınalma kararı

Satınalma sonrası değerlendirme
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Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa” göre 

müşteri olarak hastaların SGK ile sözleşmesi olan dilediği 

hastaneden sağlık hizmeti alabilmesi, hastalara hastane seçimi 

konusunda özgürlük sağlamıştır (Özdemir vd., 2010). 

 

c- Alternatiflerin değerlendirilmesi: Bireyler alternatiflerin 

değerlendirilmesi ve tercih yapılması konusunda birçok 

faktörden etkilenebilmektedir. Hastalar hastane seçimi 

yaparken; aciliyet, sağlık kuruluşunun yakınlığı, teknolojik 

düzeyi ve fiziksel koşullarının yeterliliği, hastane imajı, fiyat, 

hastaların söz konusu hastane için sosyal güvencesinin olup 

olmaması ve bürokratik işlemlerinin sayısı ile her çeşit uzmanın 

ve hizmetin bulunabilirliği gibi faktörlerin etkisi altında 

kalmaktadır (Tengilimoğlu, 2001). Wolinsky ve Kurz (1984)’a 

göre hastane seçimine etki eden dokuz kriter bulunmakta ve 

bunlar da bilgi, fiyat, kalite ve tavsiye şeklinde dört grup altında 

toplanmaktadır. Alternatiflerle ilgili bilgi miktarının düşük veya 

az olması rastlantısal bir seçimi, bilgi düzeyinin daha yüksek 

olması bireyin sağlık hizmeti alınacak kurum veya kuruluşun, 

hekimin ve tıp dalının seçiminde daha bilinçli ve rasyonel 

olmasını sağlayabilmektedir. 

 

d- Satınalma Kararı: Bireyin sağlık hizmeti almak üzere 

alternatifler içinden hastane ve tıp dalını seçmesi ve sonrasında 

belirtilen iş akış diyagramına göre sağlık kurumunda gerekli 

prosedürlerin yerine getirilmesi satınalma kararının 

kesinleştirildiğini göstermektedir. Sağlık hizmetinin satınalma 
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kararı sonrası teşhis amaçlı tahlil ve tetkik işlemleri (laboratuar 

ve görüntüleme hizmetleri) ile tedavi amaçlı uygulamalar 

(kemoterapi, cerrahi müdahale, fizik tedavi, radyoterapi, 

psikoterapi vs.) kendi içinde birçok farklı işlemler dizisini veya 

akışı gerektirmektedir. Teşhis veya tedavi amaçlı uygulamalarda 

esas olan; kanun ile müsaade edilen haller ile tıbbi zorunluluklar 

dışında hastanın rızasının alınması, hastanın mümkün olduğu 

kadar bilgilendirmesi ve tedavi ile ilgili alınacak kararlara 

katılımının sağlanması gerekmektedir. Ayrıca yapılan yasal 

düzenlemelerde “kanunen zorunlu olan haller dışında ve 

doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak 

üzere; hasta kendisine uygulanması planlanan veya 

uygulanmakta olan tedaviyi reddetmek veya durdurulmasını 

istemek hakkına sahiptir” (www.mevzuat.gov.tr) şeklinde yer 

alan husus ile hastaların sağlık hizmetini durdurma veya 

sonlandırma hakkını kullanarak hizmetin satınalınmasının yarıda 

kalmasına yol açabilmektedir. 

 

e- Satın alma sonrası değerlendirme: Tüketici satın alma süreci 

sonunda alınan sağlık hizmetinden memnun olmuş ise hekimi ya 

da kuruluşu diğer fertlere tavsiye edebilmekte veya memnun 

olmamış ise tavsiyede bulunmayarak aksine olumsuz 

düşüncelerini diğer tüketiciler ile paylaşabilmektedir 

(Tengilimoğlu, 2011). Aslında bu son nokta tüm işletmeler için 

olduğu kadar sağlık işletmeleri için de yoğun rekabet ortamında 

faaliyetlerin sürdürülebilmesi, hizmetin ve işletmenin 
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devamlılığının sağlanabilmesi konusunda büyük öneme sahiptir. 

Hizmetin müşteriler (hasta) tarafından değerlendirilme ölçütü 

olduğu kadar bir ihtiyaç durumunda tekrar tercih edilme ve 

yakın veya uzak çevreye çeşitli şekillerde (ağızdan ağza iletişim, 

telefon, sosyal ağlar vs.) tavsiye edilmesinin garantörü 

niteliğindedir. Diğer bir deyişle eski müşteriler (hasta) hizmet 

almaya devam ederken, işletme ek bir maliyete katlanmadan 

yeni müşterilere (hasta) hizmet verme şansını 

yakalayabilmektedir.  

SONUÇ  

Dünya’da olduğu gibi Ülkemiz’de de ekonomik anlamda önemli bir 

yere sahip olan hizmet sektörü gün geçtikçe daha da gelişmekte ve 

daha geniş kitlelere ulaşır hale gelmektedir. Artık ürünlerin yanında ek 

fayda sağlayıcı bir unsur değil, bir ürün kadar fayda sağlayabilen ana 

unsur haline gelmiştir. Hizmetler birçok farklı alanda ve değişik 

şekillerde insanların ihtiyaçlarına cevap verir duruma gelmiştir. Bu 

alanlardan biri olan sağlık hizmetleri sektörü kendine has özellikleri 

ile ayrı bir yere sahiptir. Sağlık hizmetlerinin verildiği en önemli ve 

kritik yerlerden bir tanesi ise hastanelerdir. Hastaneler çeşitli 

fonksiyonları nedeniyle karmaşık bir yapıda ve sağlık hizmetlerinin en 

önemli ve en maliyetli kısmı olan teşhis ve tedavi işlemlerinin 

yapıldığı birimlerdir. Sağlık hizmetlerinin sunumunda zorunlu bir 

eğitim sürecinden geçen uzmanlık bilgisine sahip sağlık 

profesyonellerinin ve son teknolojiye sahip alet ve cihazların 

kullanımı ile verilen tıbbi hizmetler yanında farklı meslek 



 
110 SAĞLIK YÖNETİMİNDE GÜNCEL KONULAR 

gruplarından oluşan personellerin otelcilik hizmetleri, malî ve satın 

alma faaliyetleri, toplumsal ilişkiler, sosyal faaliyetler, bilgi işlem 

hizmetleri gibi birçok faaliyetlerin bir arada yürütülmesi hassas bir 

dengenin kurulmasını gerektirmektedir. İşte bu noktada dengenin 

sağlanması, tüm işlerin verimli şekilde organizasyonu ve işletilmesi, 

kurum içerisinde birbiriyle ilişkili faaliyetlerin senkronizasyonunun 

sağlanması ve bunun olumlu sonuçlarının çalışanlar, hastalar ve sağlık 

kurumuna yansıtılabilmesi için idareci veya yönetici konumunda 

bulunan tüm personellere büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. 

Özellikle bu noktada hem tıp bilgisi hem de işletmecilik bilgisine 

mümkünse birarada sahip olan değilse uzmanlık bilgisi ve alanlarına 

göre ayrılmış yöneticilerin görev alması gerekmektedir. Böyle bir 

uygulamanın sonuçlarının olumlu olması ve tüm kesimlere olumlu 

şekilde yansıması olasıdır.  
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GİRİŞ 

Sağlık teknolojileri ve bu teknolojilerin değerlendirilmesi gün 

geçtikçe önem kazanmaktadır. Teknoloji alanınya yaşanan gelişmeler 

yeni teknik ve teknolojileri meydana getirerek geleneksel tedavi 

süreçlerine alternatif yöntemleri meydana getirmektedir. Örneğin ilk 

uygulandığında açık cerrahi yöntemler altın standart olmuşken 

zamanla laparoskopik yöntemler tıpta belirginleşmeye başladılar. 

Fakat teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler bunanla da yetinmeyip 

robotik prosedürler tıp hayatında yer almaya başladılar. Her ne kadar 

son gelişmeler sağladıkları avantajlar bakımından üstün performans 

gösterseler de her zaman için farklı tedavi ve tanı yöntemlerine 

yönelme olmuştur. Ancak hangi teknolojinin üstün olduğu her zaman 

için tartışma konusu olmuştur ve bu durum farklı çalışmalarla test 

edilmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla cerrahi, tanısal ve diğer 

programlarda kullanılan yöntemlerin gerek maliyet gerek yaşam 

kalitesi ve diğer teknolojilerin farklı değerlendirilmesinde süreçlerinde 

iyi analizinin yapılması kaynakların daha effektif kullanmalarını 

sağlayacaktır. Bu bakımdan sağlık teknolojileri değerlendirmesi 

(STD) tıbbi ve yönetsel süreçlerde yadsınamayacak kadar önem 

taşımaktadır.  

STD, sağlık politikasında alınacak olan kararlara kanıt sağlaması 

adına sağlık teknolojilerini tıbbi, ekonomik, etik, güvenlik, hukuki ve 

sosyal gibi birtakım parametreler yönüyle değerlendirerek kanıta 

dayalı veriler sağlar. STD, sağlık alanında kullanılan, ilaç, cihaz, tıbbi 

ya da cerrahi teknikler gibi tüm teknolojileri ve bu teknolojilerin 
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kullanımından doğan sonuçları ele alır (Kahveci ve Tokaç, 2010: 

2022). Bu bakımdan kullanılacak olan sağlık teknolojisinin maliyet, 

klinik ve birtakım onkolojik sonuçlar yönünden hem kurumsal hem de 

hasta sonuçları bakımından karşılaştırılmasında fayda vardır. STD 

süreciyle hangi yöntemin daha maliyet-etkin olacağı, olası avantaj ve 

dezavantajları karar vericilerin orta ve uzun vadede kararlarını 

etkileyecektir. STD’nin kanıt sağlaması yönüyle kabul görmüş bir 

standart politika aracı olması, hangi teknolojinin kullanılması 

yönündeki kararları etkilemesinin yanında geri ödeme süreçleri, 

fiyatlandırma ve klinik uygulama rehberler gibi süreçlerde de referans 

olarak kullanılabilmektedir (Kristensen ve ark.,2019: 14). Benzer 

şekilde ruhsatlandırma, bilimsel tavsiyede bulunma, düzenleme, satın 

alma ve kullanım gibi kanıtlar sağlaması bakımından STD etkili bir 

araç olarak kullanılmaktadır (Elbarbaray, 2010: 81).  

Bu çalışmada sağlık teknolojisi, teknoloji değerlendirme, sağlık 

teknolojisinde paydaşlar ve rolleri, hastane tabanlı sağlık teknolojisi, 

teknoloji ile kanıta dayalı tıp ilişkisi, sağlık teknolojisi yönetimi ve 

teknoloji değerlendirme süreci ele alınmıştır. Çalışmada sağlık 

teknolojisi değerlendirmesi ile ilgili kapsamlı bir derleme yapılarak 

farkındalık oluşturulmaya çalışılmıştır.  

1. SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ  

Teknoloji, değiştirme ve geliştirme çabalarının maddi, yöntemsel ve 

düşünsel ürünüdür (Şemin, 1999: 11). Girdileri kullanılabilir mal ve 

hizmetlere dönüştürebilen bilgiler kümesi bir teknolojinin temel 

hedefidir. Girdileri çıktılara çevirmeye yarayan teknik araçlar bütünü 
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olarak tanımlanan teknoloji; araç-gereç ve donanım gibi fiziksel 

araçlar olabileceği gibi çeşitli modeller, programlar ve kavramlar gibi 

fikirsel araçlar şeklinde de olabilir (Koçel, 2014, s:339). Bu bakımdan 

teknolojinin, bilimsel bilgilerin pratik amaçlar için uygulanabilir 

olduğu (Endonezya Sağlık Bakanlığı, 2017: 1) sonucu çıkarılabilir. 

Sağlık alanında gelişen teknolojiler sağlık üzerinde önemli başarılar 

kaydetmiştir. Zaten tıptaki gelişmelere iveme kazandıran 

değişimlerden biri de sağlık ve tıp alanındaki teknolojik ilerlemeler 

olmuştur. Sağlık sektöründe kullanılan teknoloji farklı terminolojik 

isimlerle anılmaktadır (Garrido ve ark, 2008: 1). Sağlıkta kullanılan 

teknoloji; tıbbi teknoloji (medical technology), sağlık teknolojisi 

(health technology) ve sağlık hizmetleri teknolojisi (health care 

technology) şeklinde literatürde kullanım alanı bulmuştur (Şemin, 

1999: 11).  

Dünya Sağlık Örgütü/DSÖ (2017) sağlık teknolojisini bir sağlık 

problemini çözmek ve yaşam kalitesini artırmak için geliştirilen ve 

kullanılan ilaçlar, tıbbi cihazlar, aşılar, teknikler, prosedürler ve 

sistemlere ilişkin bilgi ve beceri uygulamaları olarak tanımlamıştır. Bu 

tanımdan yola çıkarak sağlık teknolojisi hizmet sunucuların sağlığı 

geliştirmek, hastalıkları önlemek ve tedavi etmek, rehabilitasyon ve 

uzun süreli bakım sağlamak için kullandıkları araçlar (Reeves, 1999: 

3) şeklinde yorumlanabilir. Ancak sağlık teknolojisi doğrudan hastaya 

uygulanan tıbbi bir müdahale olmak zorunda değildir. Teknoloji, bir 

sağlık hizmetinin tedavi hizmetlerden temel sağlık hizmetlerine 

transferi gibi bir yönünün nasıl organize edilip sunulmasına kadar 
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geniş bir yelpazede değerlendirilebilir. Ayrıca STD için bir 

teknolojinin yeni olması gerekmez aynı zamanda mevcut hizmetlerin 

standartlaştırması yoluyla veya kaynakların yeniden dağıtımıyla 

hizmetlerin değişimine odaklandığı görülmektedir. Örneğin benzer 

sağlık sorunlarıyla farklı sağlık kurumlarına başvuran hastalar aynı 

tedaviyi alamayabilirler. Bu bakımdan STD, bu hastalara sağlanan 

benzer tedavilerin etkisi hakkında veriler sağlayabilir (Health 

Information and Quality Authority, 2016: 5). Teknolojinin bu geniş 

tanımının yanında yenilikçi kamu sağlık uygulamaları, sağlık politika 

girişimleri ve yeni klinik yönetim teknikleri de sağlık teknolojileri 

kapsamında düşünülebilir (Hanvoravongchai, 2008: 76). Sağlık 

teknolojileri türleri (Şemin, 1999: 12; Deloitte, 2012: 48; Endonezya 

Sağlık Bakanlığı, 2017: 7) şu başlıklar altında kategorize edilebilir.  

• Tıbbi cihazlar (MR, BT, dental ürünler, ortopedik ve 

yerleştirilebilir cihazlar vb.), 

• Tıbbi malzemeler (enjektör, tansiyon aleti, muayene masası vb.), 

• İlaçlar-aşılar-serumlar, 

• Yöntem ve teknikler (açık ve kapalı cerrahi teknikleri vb.), 

• Destek sistemleri (elektronik tıbbi kayıt sistemleri, kan bankası, 

tele-tıp vb.)  

• Organizasyonel ve yönetsel sistemler (sigorta, ilaca uyum 

programları, Tanı İlişkili Gruplar-TİG vb.).  

• Halk sağlığı programları (su arıtma sistemi, aşılama ve sigara 

önleme programları vb.).  
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Yukarıda kategorize edilen sağlık teknolojileri amaç, fonksiyon ve 

uygulamaları yönüyle de bir sınıflandırmaya ayrılabilirler. Sağlıklı 

yaşamı destekleyen aktivitelerle ilişkili teknolojiler sağlığı 

geliştirmeye katkı sağlarlar. Benzer şekilde hastane enfeksiyon kontrol 

programları önleyici nitelik taşırlar. Öte yandan mamografi, 

kolonoskopi gibi teknolojiler tarama avantajını sağlarken; MR, 

elektrokardiyografi gibi cihazlar tanısal işlevlere sahiptirler. 

Hastalığın ilerleyişini azaltan, hastalığı kontrol amacını taşıyan 

cihazlar ve tedavi teknikleri tedavi misyonuna sahiptir. İnme sonrası 

hastalar için eğitim programları ve kalp krizi sonrası hastalar için 

egzersiz uygulamaları fiziksel ve zihinsel kapasiteyi geri kazanma ve 

sürdürmeyle ilişkili olduklarından rehabilitasyon işlevini görürler. 

Hastaların uzun dönemde acı çekmesini önleyen, hastalık yönetimi ile 

psikolojik ve ruhsal gibi problemleri kapsamlı değerlendiren sağlık 

teknolojileri palyatif bakım amacını taşırlar (Goodman, 2014: II-2; 

Endonezya Sağlık Bakanlığı, 2017: 8). Burada görüleceği gibi sağlık 

teknolojisi görüntüleme cihazları ve cerrahi teknikler gibi katı (hard) 

teknolojileri içerdiği gibi, yönetsel ve bilişim sistemleri, bilginin 

uygulanması gibi yumuşak (soft) unsurları da kapsamaktadır (Fattore 

ve ark., 2011: 50).  

Sağlık teknolojisindeki gelişmeler her zaman için sağlık kazanım-

larıyla sonuçlanmaz. Sağlığın geliştirilmesi bakımından etkili olan 

sağlık teknolojileri bile sağlık sistemleri için sürekli zorlayıcı süreçleri 

yaratabilirler. Çünkü bu teknolojilerin uygulamaları finansal gibi ek 

kaynaklar gerektirebileceği gibi kurulum, kalifiyeli iş gücü gibi diğer 
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kaynaklara da ihtiyaç duyabilirler. Bu nedenle sağlık teknolojilerinin 

uygun şekilde değerlendirilmesi ve sağlık hizmetlerine etkin bir 

şekilde uygulanması gerekmektedir. İşte STD, bu bakımdan sağlık 

politikaları ve sağlık teknolojilerine ilişkin karar alma süreçlerinde 

güçlü veriler sağlamayı amaçlamaktadır (Garrido ve ark, 2008: 1). 

Ancak politika oluşturma sürecinde STD ile ilgili raporlardan ya da 

elde edilen kanıtlardan yeterince yararlanılmadığı görülmektedir. 

STD’nin sağlık politikaları üzerindeki etkisini konu alan sistematik bir 

çalışmada STD raporları ve bulgularının yalnızca %50-70’inin 

politika oluşturma kararları üzerinde etkili olduğunu belirtmiştir 

(Gerhardu ve Dintsios, 2005: 1).  

2. SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ DEĞERLENDİRMESİ: 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

Hasta hizmetlerinde mantıksal ve bilimsel değerlendirmeler Eski 

Mısır’a kadar uzandığı düşünülmektedir (Endonezya Sağlık Bakanlığı, 

2017:5). Ancak, teknolojinin yapılandırılmış ve sistematik olarak 

değerlendirmesi konseptinin gelişimi, 1960’lı yılların ortasında 

teknolojinin istenmeyen ya da potansiyel zararlı sonuçlarının farkına 

varılmasıyla ortaya çıkmıştır. STD konsepti ilk kez 1967 yılında 

ABD’de kullanılmıştır. Daha sonra ABD Teknoloji Değerlendirme 

Ofisi (TDO) tarafından kurumsallaşmıştır. (Garrido ve ark., 2008: 80). 

STD, yaygın olarak 1980’li yıllardan sonra kurumsallaşmaya başlamış 

ve teknoloji değerlendirmede bir ihtiyaç haline dönüşmüştür. (Garrido 

et al., 2008:88). 
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STD, karar almada yeni ya da var olan teknolojilerin değeri (faydalar, 

riskler, maliyetler vb.) hakkında veriler sağlayan, farklı değerlendirme 

türlerini benimseyen dinamik ve hızla gelişen süreçtir (Drummond ve 

ark., 2008: 244). Uluslararası Sağlık Teknolojisi Değerlendirmesi Ağı 

Ajansı (INAHTA) STD’yi sağlık teknolojisi üzerinden tanımlamıştır. 

INAHTA sağlık teknolojisini; sağlık hizmetleri üretimi içinde yer alan 

ilaç, tıbbi araç-gereçler, işlemler ve örgütsel sistem olarak 

tanımlamıştır. STD, INAHTA tarafından sağlık teknolojilerinin 

dolaylı ve dolaysız etki ve özellikleri ile bu teknolojilerin istenen ve 

istenmeyen sonuçlarının sistematik değerlendirmesi şeklinde ifade 

etmiştir (INAHTA, 2019). Avrupa Sağlık Teknolojileri 

Değerlendirmesi Ağı (EUnetHTA) STD’yi kullanılacak sağlık 

teknolojilerinin tıbbi, sosyal, ekonomik ve etik sonuçlarıyla ilgili 

sistematik, şeffaf, tarafsız ve güçlü kanıtların sağlanması şeklinde 

tanımlamıştır. Bu kuruluş da INAHTA gibi STD sürecini çok 

disiplinli bir süreç olarak belirtmiştir (EUnetHTA, 2019). DSÖ, 

STD’yi sağlık sistemleri kalitesini artıran teknolojileri destekleyen ya 

da değer yaratma konusunda şüpheli olabilecek teknolojilerin 

önlenmesi konusunda kanıta dayalı karar vermeyi sağlayan bileşenler 

olarak tanımlamıştır (Dünya Sağlık Örgütü, 2017: 38). Yukarıdaki 

tanımlar doğrultusunda değerlendirilen STD, sadece ultrason ve 

manyetik rezonans gibi tıbbi cihazları değil aynı zamanda sağlığın 

geliştirilmesinden rehabilitasyon hizmetlerine kadar tüm tıbbi 

süreçlerde kullanılan prosedürlerin değerlendirilmesini içermektedir 

(Endonezya Sağlık Bakanlığı, 2017: 2).  
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Sağlık sisteminde STD’nin nihai hedefi sağlık statüsünde yarattığı 

olumlu iyileşmeler ve etkinlik varsayımlarını ne kadar sağladığıyla 

ilgilidir. Örneğin kan basıncını düşürmek için geliştirilmiş olan bir X 

ilacı kan basıncını ne kadar düşürdüğü ve inme (stroke) riskini ya da 

diğer ilgili sonuçları azaltma kabiliyeti bağlamında değerlendirile-

bilecektir. Ayrıca ilacın maliyet-etkililiği ya da kullanımına ilişkin 

herhangi bir yasal veya etik sorunu yaratığıyla ilgili bilgi de 

edinilebilir. Ancak bu değerlendirme kriterlerinin her biri göreceli ve 

farklı bir öneme sahiptir (Garrido ve ark., 2008: 109). Bu veriler 

doğrultusunda cerrahi uygulamalarda STD; ameliyatın yapılması ya 

da yapılmaması veya en iyi tedavi tekniğinin belirlenmesi, alternatif 

cerrahi prosedürleri ve ek (adjuvant) terapilerin karşılaştırmasını 

içermektedir (Tablo 1). Cerrahi uygulamalarda bu yöntemlerin ve 

işlemlerin finansal maliyetleri, yan etkileri ve olası komplikasyonları 

ile sağladıkları faydaların değerlendirilmesinde STD’den geniş ölçüde 

faydalanılmaktadır. Bu müdahalelerin fayda ve maliyetleri arasındaki 

denge kabul ya da retlerine ilişkin kararları etkileyecektir. Bazen yeni 

teknolojiler ve teknikler yaygın bir şekilde uygulanırlar ancak 

ikamelerine göre ya düşük düzeyde etkin olabilirler ya da hiçbir 

olumlu sonuç doğurmayabilirler (Reeves, 1999: 3).  
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Tablo 1. Cerrahide Bazı Sağlık Teknolojilerin Karşılaştırılması (Reeves, 1999: 3) 

Ameliyata karşı en iyi tedavi 

yöntemi ya da tedavinin 

yokluğu 

Bel fıtığı ameliyatında cerrahi 

diskektomiye karşı kemonükleozis veya 

plasebo uygulaması 

Erken evre meme kanserinde over 

ablasyon yapılması ya da yapılmaması 

Erişkinlerde dizde menisküs 

yaralanmalarında konservatif tedavi 

yerine ameliyatın yapılması 

Alternatif cerrahi prosedürlerin 

karşılaştırılması  

Erişkinlerde dizde menisküs 

yaralanmalarında total ya da parsiyel 

menisektominin yapılması 

Ekstrakapsüler kalça kırıklarında 

replasman artroplastisi yerine internal 

fiksasyon uygulaması 

Servikal intraepitelyal neoplazide 

alternatif cerrahi tedaviler 

Adjuvan (ek, yardımcı) cerrahi 

teknolojileri 

Erişkinlerde lokalize yumuşak doku 

sarkomlarında adjuvan kemoterapinin 

uygulanması ya da uygulanmaması 

Servikal intraepitelyal neoplazi 

tedavisinde kan kaybı önleme 

müdahaleleri 

Proksimal femur kırıklarında preoperatif 

traksiyon 
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3. SAĞLIK TEKNOLOJİSİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ  

Sağlık hizmetlerinde girdi maliyetlerinin yüksek olması ve sunulan 

hizmetlerin giderek pahalı olmaya başlaması kullanılan sağlık 

teknolojilerinin (ilaçlar, cihazlar, teknikler ve uygulamalar) etik 

boyutlarının yanı sıra güvenlik, etkinlik ve maliyet-etkililik 

değerlendirmelerini gerekli kılmıştır (Specchia ve ark., 2015: 40). 

STD; teknolojinin olası fayda ve zararlarına ilişkin klinik ve hasta 

çıktıları, ekonomik etkileri ve diğer hizmetler üzerindeki etkisi 

bakımından değerlendirmektedir. Kullanılacak olan teknolojilerin 

komplikasyon geliştirme oranı, mortalite, yeniden yatışlar, hastanede 

kalış süresi, kısa ve uzun vadede semptomları düşürme yetenekleri, 

yaşam kalitesi ve süresi, maliyetleri düşürme kabiliyetleri ile yeni 

sağlık teknolojisini uygulamanın diğer sağlık hizmetleri üzerindeki 

etkisi ve sonuçları değerlendirilmelidir (Reeves, 1999: 4).  

INAHTA ve benzeri diğer kuruluşlar, STD sürecini çok disiplinli ve 

çok paydaş katılımlı bir süreç olarak tanımlamıştır (INAHTA, 2019). 

Hastalar, sağlık yöneticileri ve profesyonelleri, üçüncü taraf 

ödeyiciler, sağlık kurumları ve hükümet yetkilileri sağlık hizmetlerine 

ilişkin politika belirlemede ve karar almada temel paydaşlardır. Başta 

politika yapıcıları ve karar vericiler olmak üzere her birinin sağlık 

teknolojisinin kullanımıyla ilgili meşru çıkarları vardır (Garrido ve 

ark., 2008: 16). STD ile elde edilen bilgiler paydaşların bir sağlık 

teknolojisini satın almaları ya da kullanımı hakkında bilimsel kanıtlar 

sağlamaktadır. Paydaşlar tarafından alınan karlar ulusal düzeyde 

olabileceği gibi bölgesel, yerel ve bireysel düzeyde de olabilir. 
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Örneğin ulusal düzeyde kolorektal kanser tarama programının 

uygulanması ve yapılabilirliğiyle ilgili veriler STD ile elde edilen 

sonuçlar doğrultusunda desteklenebilir. Ya da hastane gibi yerel 

düzeyde STD sonuçları hangi teknolojilerin kullanılacağı yönündeki 

kararları etkilemektedir (Health Information and Quality Authority, 

2016: 9). Çıkar ya da baskı grupları olarak ifade edilebilecek 

paydaşlar, bazen sağlık üzerindeki etkisi ve sonuçları bakımından 

uygulanması gereken bir teknoloji yerine başka teknolojinin 

kullanımını ön plana çıkarabilirler. Ancak tercih edilip kullanılması ön 

görülen sağlık teknolojileri bilimsel ve sistematik yaklaşım süreçlerini 

içermelidir (Specchia ve ark., 2015: 40).  

STD süreci genelde makro ve mikro düzeyde yapılmaktadır. 

Değerlendirilecek olan alternatif teknolojilerin her biri farklı maliyet, 

fayda, risk ve uygulamalara sahiptir. Makro değerlendirme süreci 

ulusal ya da sağlık sistemi düzeyinde yapılan analizdir. Makro 

düzeyde bir teknoloji uygulanmadan önce geçerlilik, doğruluk ve 

genellenebilirliğine yönelik bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Makro 

düzeyde değerlendirme genelde uzun, maliyetli ve kompleks 

süreçlerden oluşmaktadır. Bu süreç; titiz klinik çalışmaları, 

metodolojik ve istatistiksel inceleme ve karşılaştırmayı gerektirir. 

Mikro düzeyde STD süreci ise hastane ya da klinik uygulamalar gibi 

yerel düzeyde yapılmaktadır. Bir prosedürün, tıbbi cihazın ya da 

spesifik bir ilacın adaptasyonu veya kullanılması ile ilişkili 

değerlendirmeyi içermektedir. Bu değerlendirmeler zorunlu olarak 

önceden belirlenmiş hasta popülasyonu, klinik bakım uygulamaları, 
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teknolojinin sağlayacağı etik, yasal ve sosyal etkisi, ekonomik 

koşullar ve diğer kaynak gereklilikleri bakımından yapılmaktadır 

(Sloane, 2004: 44; Goodman, 2014: II-7).  

STD süreci ve beklenen etkisi çok boyutlu olarak 

değerlendirilmektedir. Değerlendirilen müdahalenin ya da teknolojinin 

niteliğine göre farklı analiz yöntemleri kullanılmaktadır. Bu güne 

kadar STD’nin etkisi değerlendirmek için sıklıkla kullanılan 

başlıca/temel analiz yöntemleri aşağıdaki gibidir (Uğurlu, 2017: 105; 

Yazdizadeh ve ark., 2018: 2): 

• Kanıt analizleri (çeşitli dokümanlar ve araştırma projelerini de 

içeren farklı aktiviteler), 

• Standart ölçekler, 

• Mülakatlar, 

• Detaylı vaka çalışma değerlendirmeleri, 

• Duyarlılık analizleri, 

• Teknolojinin net getirisi, 

• Eşik değer analizleri, 

• Tahmin analizleri, 

• Bütçe etki analizleri, 

• Ekonomik değerlendirme yöntemleri.  

STD süreci, temel veriler ışığında yapılabileceği gibi ikincil veriler 

doğrultusunda da yapılmaktadır. Temel ya da ilk elden veriler; 

genelde teknoloji değerlendirmede uzman olan ekip tarafından elde 

edilen verilerdir. Temel veriler sağlık teknolojilerinin doğru ve 
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güvenli bir şekilde yapılıp yapılmadığına yönelik yerinde gözlem 

süreçlerinden oluşur. Temel veriler hastane ve diğer sağlıkla ilgili 

kuruluşlardan elde edilebileceği gibi çeşitli temel araştırma 

sonuçlarından da elde edilmektedir. Bireysel ve kolektif çalışmalar ile 

deneysel ve gözlemsel çalışmalar STD sürecinde temel veri kaynakları 

olarak kullanılabilmektedir. Kesitsel çalışmalar, vaka-kontrol 

çalışmaları, KOHORT, ekonomik değerlendirme çalışmaları ve klinik 

denemeler birincil veri kaynakları olarak kullanılmaktadır. Birçok 

durumda STD, bütünleştirici ya da sentez yöntemler diye ifade edilen 

ikincil veri kaynaklarını kullanmaktadır. Bu veri kaynaklarının 

başlıcaları literatür taramaları, sistematik derlemeler ve meta-analizi 

çalışmalarıdır. İkincil veriler teknoloji değerlendirmeyle ilgili 

yapılmış çalışmalara ilişkin tüm verileri ve kaynakları elde ederek 

önemli bilimsel kanıtlar sağlar (Endonezya Sağlık Bakanlığı, 2017: 

15-16).  

Bazı kaynaklara göre STD sürecinde üç temel değerlendirme ön plana 

çıkmaktadır: Teknoloji odaklılık, problem odaklılık ve proje odaklılık. 

Teknoloji odaklı değerlendirmede, belirli bir teknolojinin etkisi ve 

özellikleri tanımlanmaya çalışılır. Bu değerlendirmede karar vericiler 

bir teknolojinin ya da müdahale programının etkisini belirlemeye 

çalışırlar. Toplum-temelli tarama programları (meme ve kolon kanseri 

taramaları vb.), bir sağlık teknolojisi ya da cerrahi tekniklerin klinik, 

ekonomik, sosyal, mesleki ve örgütsel etkilerini içeren 

değerlendirmeler bu kapsamda değerlendirilmektedir. Problem odaklı 

değerlendirmede çözüm ve stratejiler üzerinde durulmaktadır. Belirli 
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bir teknolojinin bir sağlık sorununu çözmedeki başarısı ile aynı sorunu 

çözebilecek olası ikame ve tamamlayıcıları analiz edilir. Belirli bir 

hastalık ya da tıbbi durumlar için geliştirilen klinik uygulama 

rehberleri, çoklu hekim deneyimlerini ve tıbbi araçları gerektirebilir. 

Örneğin bir demans hastalığı için geliştirilen klinik uygulama 

rehberleri hastaların öyküsünü alma, nörolojik muayene ve farklı 

görüntüleme tekniklerini gerektirmesi gibi süreçler, farklı sağlık 

profesyonelleri ve karar vericilerin konsülte olmaları (bir araya 

gelmeleri) bu değerlendirme türüne örnektir. Proje odaklı 

değerlendirme, bir sağlık teknolojisinin belirli bir kurumda, 

programda ya da belirlenmiş diğer projelerde kullanımına 

odaklanmaktadır. Örneğin hastaneye bir manyetik rezonans 

görüntüleme (MRI) birimini kurup kurmama ya da hizmet alımı 

yönündeki kararlar değerlendirilmektedir. Hastane olanakları, 

kurulum ve işletim faaliyetleri için personel, finansal ve diğer 

kaynaklar değerlendirilmeye çalışılır (Elbarbary, 2010: 80; Finta ve 

ark., 2013: 170; Goodman, 2014: II-5).  

Teknolojik değerlendirme objektif ve doğru bir şekilde yapılabilmesi 

için sürecin belirli ilkeler doğrultusunda yönetilmesi gerekmektedir. 

Hangi düzeyde ve boyutta yapılırsa yapılsın STD programlarının 

yapısı, yönetimi, yöntemi ve karar alma sürecinde kabul edilen ilkeler 

doğrultusunda uygulanmalıdır. STD sürecinde, Drummond ve ark. 

(2008) tarafından geliştirilen ve uygulanan 4 ana başlık ve spesifik 

ilkeler geniş kullanma alanını bulmuştur (Tablo 2). Bu değerlendirme 

ilkeleri STD programlarının organizasyon yapısı, STD metotları, STD 
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süreçleri ve karar vermede STD kullanımı temel başlıklarından 

oluşmaktadır.  

Tablo 2. STD Temel İlkeleri (Drummond ve ark., 2008).  

STD Programlarının Organizasyon Yapısı 

• STD'nin hedefi ve kapsamı açık ve kullanıma uygun olmalıdır. 

• STD tarafsız ve şeffaf bir uygulama olmalıdır.  

• STD ilgili tüm alternatif sağlık teknolojilerini içermelidir.  

• STD'deki öncelikleri belirlemek için net bir sistem olmalıdır.  

STD Metotları 

• STD, fayda ve maliyetlerin değerlendirilebilmesi için uygun yöntemleri 

kapsamalıdır.  

• STD'ler geniş kapsamlı kanıt ve sonuçları içermelidir. 

• STD kararları uygulanırken toplumsal ve çevresel perspektif dikkate 

alınmalıdır. 

• STD tahminlerindeki belirsizlikler net bir şekilde ortaya konulmalıdır.  

• STD araştırmalarının genellenebilirliği ve transfer edilebilirliği göz 

önünde bulundurmalı ve hassasiyetle ele almalıdır. 

STD Yürütme Süreçleri 

• STD projeleri tüm paydaş grupların etkin katılımıyla yürütülmelidir.  

• Yürütülen STD projeleri, mevcut ve erişilebilen tüm verileri içermelidir. 

• STD önerilerinin uygulanması izlenmelidir.  

Karar Alma Süreçlerinde STD Kullanımı 

• STD raporu zamanında yayınlanmalıdır.  

• STD sonuçları ilgili karar vericilere uygun bir şekilde iletilmelidir.  

• STD önerileri/bulguları ve karar verme süreçlerin arasındaki ilişki şeffaf 

ve açıkça tanımlanmalıdır.  
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Sağlık sektöründe dört ana konunun STD’nin gelişmesine katkı 

sağladığını görmekteyiz. Bunlar (1) politika analizi, (2) kanıta dayalı 

tıp, (3) sağlık ekonomisi değerlendirmesi ile (4) sosyal ve beşeri 

bilimlerdir. STD, özü itibariyle prospektiftir, bu bakımdan mikro ya 

da makro sağlık politikası oluşturma sürecinde önceden kanıtlar 

sağlayarak politikanın formülasyonu ya da formel kararların 

şekillenmesinde etkindir. Kanıta dayalı tıp kapsamında STD, hastanın 

tıbbi bakım sürecinde güncel ve en iyi kanıtlar sağlayarak hangi 

teknolojinin daha avantajlı olduğu yönündeki kararları etkilemektedir. 

STD, ekonomik değerlendirmede teknolojinin sosyo-ekonomik yönü 

üzerinde durmaktadır. Teknolojinin maliyeti, kullanım kolaylığı, 

hastanın iyileşmesi üzerindeki etkileri ve hizmet sunucuları 

bakımından sağladığı avantaj ve dezavantajlar bu açıdan 

düşünülebilir. STD’nin sosyal ve beşerî özellikleri teknolojilerin 

klinik ve ekonomik etkililik dışında sağladığı sosyal ve etik yönleri 

içermektedir. Sosyal ve beşerî yönüyle STD, sağlık teknolojisini 

hastanın ve toplumun perspektifi doğrultusunda ele almaktadır 

(Garrido ve ark., 2008: 35). 

4.SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ DEĞERLENDİRMESİ VE 

KANITA DAYALI TIP KAVRAMI İLİŞKİSİ 

Sağlık hizmetlerinde kullanılan teknolojilerin etkinliklerini 

belirlemek; sınırlı kaynakların tanı ve tedavi, rehabilitasyon, sağlığın 

korunması ve geliştirilmesine yönelik yatırımlara nasıl dağıtılabileceği 

hakkında veriler sağlar. Bilimsel kanıtlar doğrultusunda hareket eden 

karar vericiler sınırlı sağlık kaynaklarını toplumun sağlığı için daha 
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verimli kullanma yönünde isteklendirir. Bu bakımdan uygulamalarda 

kanıta dayalı karar vermek için STD temel araç olarak 

kullanılmaktadır (Kahveci ve Tokaç, 2010: 2021). Sağlık kurumları ve 

hizmet sunucuları standartlar, klinik uygulama rehberleri ve 

teknolojilerin uygun kullanımıyla ilgili diğer düzenlemeler geliştirerek 

(Finta ve ark., 2013: 170) kanıta dayalı, sistematik ve doğru sonuca 

götürmeye yönelik uygulamaları hayata geçirirler.  

Kanıta dayalı tıp (KDT) terimi, bilimsel ve tıbbi araştırmalardan elde 

edilen en iyi kanıtların kullanılması ile hastaların bakımı hakkında 

karar vermede klinik deneyim ve gözlem uygulamalarını ifade eder 

(Finta ve ark., 2013: 170). KDT, sağlık profesyonellerinin klinik 

süreçlerde mevcut en iyi kanıtları, klinik deneyimleri, hastanın 

özellikleri ve seçimleriyle birleştirerek doğru karar vermelerini 

sağlayan sistematik yaklaşımlardır (Sackett ve ark., 1996; Bergqvist 

ve Rosen, 2012: 137). STD klinik uygulayıcılar için kanıta dayalı 

veriler sağlarken, politika yapıcılarına da karar verme noktasında 

yönetsel veriler sağlamaktadır. Bu yaklaşımla ortaya çıkan kanıta 

dayalı sağlık politikası (KDSP) daha genel ve kapsayıcı olup 

sistematik olarak elde edilen araştırma sonuçlarının politik karar 

vericilerin tercihleri ve deneyimleriyle bütünleşmesi sürecidir. KDSP 

oluşturulurken toplumun değer yargıları ile ihtiyaç ve beklentileri de 

dikkate alınmaktadır (Banta, 2003: 123). Oxman ve ark. (2009) sağlık 

hizmetlerinde bir girdi unsuru olarak kullanılacak bilgilerin kanıta 

dayalı olması gerekliliğini vurgulamışlardır. Bu bakımdan 

değerlendirilecek olan bir sağlık teknolojisinin beklenen fayda ve 
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zararları ile alternatiflerinin maliyetleri ve etkililikleri dikkate alınarak 

karar eyleminde bulunması gerekliliğini ileri sürmüşlerdir. 

Araştırmacılar sonuç olarak teknoloji değerlendirmesinde daha az 

maliyetli ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik olan programların 

tercih edileceğini belirtişlerdir.  

STD ile KDT arasındaki ilişki çeşitli araştırmacılar tarafından ifade 

edilmiştir. Banta (2003) KDT’nin sağlık uygulamalarının kanıtlarla 

etkileme süreci olduğunu belirtmiştir. Eddy (2009), hasta düzeyinde 

karar almada ihtiyaç duyulan verilerin KTD düzeyinde 

gerçekleşebileceğini vurgulamıştır. STD ise bir adım daha ileride olup 

ilgili sağlık teknolojisinin ekonomik, klinik, etik ve sosyal analizleri 

doğrultusunda “işe yarayıp yaramayacağı” ya da “buna değer mi?” 

sorusuna yanıt aramaya çalışmaktadır. STD, geri ödeme ve bütçe etki 

analizi üzerinde etki yaratarak KDT sürecinde yapılandırılan klinik 

rehberlere de kanıt oluşturmaktadır (Eddy, 2009).  

KDT uygulamalarının gücü, kanıt ve tavsiye düzeylerine bağlıdır. Bu 

uygulamalara ilişkin kararlar Şekil 1’de de görülebileceği gibi kanıt 

analizi ve çıktı (sonuç) analiz türlerine dayanmaktadır. Kanıt 

düzeyinin yüksek olması teknolojinin uygulanabilirliğini 

artırmaktadır. STD süreci, değer analizi (maliyet-etkinlik) ve 

uygunluk analizi (etik, yasal, toplumsal) olmak üzere iki analiz 

türünün eklenmesiyle KDT sürecinin genişletilmiş hali olarak 

tanımlanabilmektedir. Kanıt analizinde teknolojiyle ilgili 

araştırmalarda “kanıt piramidi” sıklıkla kullanılmaktadır. Kanıt 

piramidinde en üst basamakta yer alan randomize kontrollü çalışmalar 
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ve meta-analizleri içeren sistematik derlemeler yer almaktadır. Çıktı 

analizinde ilgili teknolojinin sonuçlarına ilişkin risk/fayda oranı 

analizi yapılarak teknolojinin kabul ve reddine yönelik tavsiye 

düzeyini göstermektedir. Değer analizi, KDT sürecinin karar 

değişkenine yönelik olup teknolojinin maliyet-etkililik analizi 

yapılmaktadır. Değer analizi, STD-KDT sürecinde yer alan kanıt ve 

sonuç analiz düzeylerini de kapsayarak KDT’ın karar ağacı boyutunu 

oluşturmaktadır. Karar ağacı farklı tedavi ve müdahale opsiyonlarını 

içermektedir. Daha geniş bir değerlendirme sürecini içeren uygunluk 

analizinde teknolojinin uygunluğu, kullanılabilirliği, yasallığı, hastaya 

erişim imkânı tanıyabilmesinin yanı sıra teknolojinin sağlık sistemi ve 

sosyal kazanımları dikkate alınmaktadır (Elbarbary, 2010).
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Şekil 1. Kanıta Dayalı Tıp ve Sağlık Teknolojisi Değerlendirme İlişkisi (Elbarbary, 

2010: 83). 
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5. HASTANE TABANLI SAĞLIK TEKNOLOJİSİ 

DEĞERLENDİRMESİ 

STD’nin bir politika hedefli olması ve ulusal kararlarda bilimsel 

destek arayışını gerektirmesi daha çok makro karar düzeyinde 

kullanımını artırmıştır. Mezo ve mikro düzeyde STD kullanımı 

tartışma aşamasında olmakla beraber Avrupa ve Kuzey Amerika 

ülkelerinde giderek yaygınlaşmaktadır (Kahveci ve Dilmaç, 2013: 10; 

Palozzi ve ark., 2018: 3). Örneğin yapılan bir çalışmada Danimarka’da 

hastanelerin yaklaşık %66’sı ve klinik departmanların %27’si karar 

verme sürecinde Hastane Babanlı Sağlık Teknolojisi 

Değerlendirmesini (HT-STD) düzenli olarak kullandığını göstermiştir 

(Sampietro-Colom ve ark., 2015: 187).  

HT-STD, yönetsel ve klinik karar verme süreçlerini desteklemek 

adına STD pratiklerinin örgütsel düzeye indirgeyen değerlendirme 

sürecidir (Cicchetti ve ark., 2008: 4). Ağırlıklı olarak 2008 yılından 

beri Uluslararası Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Topluluğunun 

(HTAi) yapmış olduğu çalışmalarla yaygınlık kazanan HT-STD, 

hastanelerin yerel gereksinimleri doğrultusunda mikro düzeyde 

teknolojilerin değerlendirilmesini içermektedir (Martelli ve ark., 2013: 

185). STD ile benzer süreç ve yöntemleri içeren HT-STD, yönetsel 

kararlara bilgi sağlaması adına hastane düzeyinde yapılan teknoloji 

değerlendirmelerinin multi-disipliner, sistematik ve kanıta dayalı 

yaklaşımla ele alınmasını ifade eder (Sampietro-Colom ve ark., 2015: 

20). Temel olarak ilaç, tıbbi cihaz ve bir cerrahi prosedürle ilgili yeni 

bir sağlık teknolojinin hastane düzeyinde değerlendirme süreçlerini 
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içeren HT-STD, sistemde var olan düşük değerli ve istenen etkiyi 

sağlamayan mevcut teknolojilere ilişkin yatırım kararlarından vaz 

geçerek daha efektif sonuçlar veren alternatiflerin ikamesini 

içermektedir (Noseworthy ve Clement, 2012: 201).  

HT-STD, hastane düzeyinde uzman olan bir kişi ya da bir ekip 

çalışması dâhilinde teknolojinin klinik uygulamaları ya da yönetsel 

kararlara ilişkin değerlendirilmesi yapılmaktadır. HTAi standartlarına 

göre HT-STD kapsamında 4 model bulunmaktadır: Elçi (ambassador) 

model, Dahili komite modeli, STD birimi ve Mini-STD modeli 

(Cicchetti ve ark., 2008: 7; Endonezya Sağlık Bakanlığı, 2017: 65; 

Palozzi ve ark., 2018: 3).  

Elçi (Ambassador) Modeli: Bu modelde klinisyenler STD sürecinde 

bir elçi gibi görev alırlar. STD sürecinde bir rolü olmayabilir ancak 

örgütün fikir liderleri olarak hastane düzeyinde teknoloji 

değerlendirmede anahtar rol üstlenirler. Modelin etki alanı elçi olarak 

misyon yüklenen klinisyenlerin hedef grubu etkileme gücüne bağlıdır. 

Elçi modelinde ulusal düzeyde üretilen STD raporları hastane 

düzeyinde karar vericiler ve klinisyenler tarafından kullanılması 

sağlanmaya çalışılır. Modelin ekip düzeyi düşüktür daha çok klinik 

uygulamaları içermektedir. Bu model Kanada ve İtalya’da yaygın 

olarak kullanılmaktadır (Cicchetti ve ark., 2008: 7; Gagnon, 2014: 

821; Endonezya Sağlık Bakanlığı, 2017: 65).  

Dâhili Komite Modeli: Teknoloji değerlendirmeyle ilgili kanıtlar 

hastane içinde STD konusunda uzman olan farklı branşlardan bir ekip 

tarafından üretilmektedir. Model klinisyeleri, sağlık yöneticilerini, 
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hemşire ve tedarik yönetimi uzmanlarını içermektedir. Bu modelde 

yeni teknolojilerin talep edilmesinde ya da teknolojilerle ilgili kanıt 

üretme daha çok baskın grup olarak bilinen hekimler tarafından 

gerçekleşmektedir. Komitenin en önemli üyeleri doktorlardır. Bu 

nedenle ekip içinde çatışmaların çıkması, kararların hekimlerin ihtiyaç 

ve beklentilerini karşılayacak şekilde gerçekleşmesine neden 

olacaktır. Teknolojinin belirlene kriterleri karşılaması durumunda 

satın alınmayla ilgili kaynak tahsisi gerçekleşecektir. Model daha çok 

ABD’de uygulanmaktadır (Cicchetti ve ark., 2008: 7; Gagnon, 2014: 

820; Endonezya Sağlık Bakanlığı, 2017: 65).  

STD Birimi: Bu model hastanede STD konusunda tam zamanlı çalışan 

resmi bir organizasyondur. Daha çok Kanada’da yaygın olan model 

“profesyonel çalışanlar” ve “politika komitesi”nden oluşmaktadır. 

Profesyonel çalışanlar STD konusunda uzman olup teknoloji 

değerlendirmeyle ilgili bilgi toplayan, analiz eden ve sentezleyen 

bilimsel komitelerdir. İkinci grup olan politika komitesi, profesyonel 

çalışanlardan elde ettikleri bilgileri ve kanıtları hastane düzeyinde 

uygulamaya çalışırlar. STD birimi, çok disiplinli bir ekipten oluşup 

yönetsel düzeyde kararlar içermektedir (Cicchetti ve ark., 2008: 7; 

Gagnon, 2014: 820; Endonezya Sağlık Bakanlığı, 2017: 65). 

Mini-STD: Bu model ilk olarak Danimarka’da hastanelerde yeni 

teknolojilerin onaylanmasıyla ilgili kararları desteklemek için 

uygulanmıştır. Daha sonra hastanelerde hem sağlık teknolojilerinin 

tedarikinde hem de yeni bir teknolojinin değerlendirilmesi sürecinde 

yaygın olarak kullanılan bir modeldir (Gagnon, 2014: 821). Mini-STD 
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esnek ve dinamik bir araçtır. Kuruma özgü olarak hazırlandıktan sonra 

bölgesel ihtiyaçlara ve karar vericilerin hedefleri doğrultusunda revize 

edilebilir. STD sürecinde kurum kaynakları kullanılabilir, daha uygun 

önceliklendirme yapma yönünde de destek sağlayabilmektedir 

(Kahveci ve Dilmaç, 2013: 11). Türkiye’de de kullanım alanını 

bulmuştur.  

6. SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ 

“Klinik mühendisliği” olarak da tanımlanan Sağlık Teknolojileri 

Yönetimi (STY), ilaç, tıbbi cihaz ve diğer teknolojilere yönelik 

planlama, bütçeleme, ihtiyaç değerlendirmesi, seçim, satın alma, 

kurulum ve bakım süreçleriyle ilgili uygulamaları kapsamaktadır. 

Sağlık teknolojilerinin mevcut olup olmadığı, nasıl bir yöntemle daha 

ekonomik satın alınabileceği, bu teknolojilerin kullanıma uygun ve 

güvenilir olduğunu sağlamaya yönelik operasyonlar STY kapsamında 

değerlendirilmektedir (Dünya Sağlık Örgütü, 2017: 44). STY yoluyla 

sağlık teknolojilerinin uygun seçimi yapılarak bu teknolojilerin daha 

uzun sürede doğru kullanılıp maksimum kapasite elde etme 

hedeflenmektedir. Böylece sağlık teknolojileri yönetimiyle sağlık 

sektöründe etkinlik sağlanarak daha iyi sağlık sonuçları ve 

sürdürülebilir sağlık hizmetlerine katkı sağlanmaktadır (Lenel ve ark., 

2005: 1).  
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Şekil 2. Sağlık Teknolojileri Yönetimi Döngüsü/Fonksiyonları (Dünya Sağlık 

Örgütü, 2017: 44). 

 

STY sadece yönetim düzeyinde tanımlanmış rol davranışı olmayıp 

sağlık teknolojisiyle ilgilenen tüp insan kaynağının sorumluluğu 

olarak tanımlanmaktadır. Organizasyon içinde teknolojiye yönelik 

standart ve düzenlemelerin yapılması, teknik gerekliliklerin tespit 

edilmesi, insan kaynakları gereksinimleri ve izleme ve değerlendirme 

süreçleri multi-disipliner bir yaklaşımla teknik ve yönetsel becerileri 

gerektirmektedir (Lenel ve ark., 2005: 11). STY sürecinde sağlık 

teknolojilerinin izlenmesi ve değerlendirmesi yapılarak bir farkındalık 

ve değer yaratmaya çalışılmaktadır. Bu değerin yaratılması farklı 

fonksiyonların eşgüdümüne ihtiyaç duyar. STY, bir dizi aktiviteleri 

içermektedir. Bu aktiviteler Şekil 2’de belirtilmiştir. (Dünya Sağlık 

Örgütü, 2017: 44). 
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STD ile STY arasındaki sinerjinin anlaşılması ve desteklenmesi ulusal 

sağlık teknolojileri politikalarının başarısı için önemlidir. Ülke 

düzeyinde STD projelerinin başarılı bir şekilde uygulanması iyi 

yönetim, kaynak oluşturma, yeterli personel ve paydaşlarla işbirliğini 

gerektirmektedir (Dünya Sağlık Örgütü, 2011: 13). STY, STD’ye göre 

daha spesifik ve sınırlı bir alana hitap etmektedir. Tablo 3’te 

görülebileceği gibi STY sağlık kurumu düzeyinde bir ilacın ya da tıbbi 

cihazın satın alma ve seçim süreçleri ile teknolojiyi kullanacak olan 

personel eğitimi ve bu teknolojilerin kullanım alanlarını 

vurgulamaktadır. Oysa STD daha geniş düzeyde olup kullanılacak 

olan teknolojileri klinik etkililikleri, etik, sosyal ve örgütsel boyutlar 

bakımından ele almaktadır.  

Tablo 3. Sağlık Teknolojileri Değerlendirmesi ile Sağlık Teknolojileri Yönetiminin 

Karşılaştırılması (Dünya Sağlık Örgütü, 2011: 13). 

Boyutlar  STY STD 

Perspektif Sağlık kurumu  Toplumsal 

Oryantasyon Hizmet verilen toplum  Toplum sağlığı  

Yöntem 
Proje yönetimi, teknoloji 

yaşam döngüsü vb. 

Sistematik eleştirel 

analizler, meta-analizi vb. 

Ölçütler 
İhtiyaç analizi, alternatifler 

ve gereklilikleri karşılama 

Klinik etkililik, maliyet 

etkililik ve uygunluk 

Sonuç Karar  Politika/karar/uygulama 
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SONUÇ  

Mevcut sağlık teknolojilerinin ya da hizmet üretimine entegre edilen 

yeni teknolojilerin kapsamlı değerlendirilmesi; bu teknolojilerin 

kullanılabilirliğini, başka teknolojilerle ikame olasılığını, kayıp ve 

kazanç gibi yönleri hakkında veriler sağlamaktadır. Özellikle 

EUnetHTA kuruluşunun sağlık teknolojileri değerlendirmesine ilişkin 

belirlediği ve birçok uygulayacının da dikkate aldığı çerçeve bu 

konuda önem taşımaktadır. Teknolojilerin maliyet, klinik, güvenlik, 

örgütsel, etik, yasal ve sosyal gibi fonksiyonlar bakımından 

değerlendirilmesi ve doğru yöntemlerle ölçülmesi bu çerçevenin 

esasını oluşturmaktadır.   

STD, esasen kanıta dayalı, güvenilir ve ölçülebilir veriler sağlayarak 

en iyi kaynak bileşimiyle etkili ve verimli çıktılar almayı 

hedeflemektedir. Daha çok makro düzeyde değerlendirme imkânı 

bulanan STD, son zamanlarda özellikle hastane düzeyinde işlerlik 

kazanarak daha hızlı, daha bağımsız ve ihtiyaçlara yanıt verecek 

şekilde uygulanması planlanmaktadır. Bu bakımdan sağık teknolojileri 

yönetimine olan gereksinim de artmaktadır. Teknolojilerin üretilmesi, 

değerlendirilmesi ve uygulanmasını çalışanların öz-sormluluğuna 

dönüştürerek organizasyon içinde teknolojiye yönelik standart ve 

düzenlemelerin yapılması, teknik gerekliliklerin tespit edilmesi, insan 

kaynakları gereksinimleri, izleme ve değerlendirme süreçleri multi-

disipliner bir yaklaşımla ele alınmalıdır.   
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GİRİŞ 

Hastaneler birden çok fonksiyonun bir arada “götürüldüğü kompleks 

işletmelerdir. Hastanelerde kaynakların yerinde kullanılması ve israfın 

önlenmesi, oluşturulmaya çalışılan kalite ve standartların tesis 

edilmesi ve korunması, hastanelerde sunulan sağlık hizmetinin en iyi 

şekilde verilebilmesi, gelir ve giderlerin izlenmesi, gelir kaçaklarının 

önlenmesi, hastane yönetimine verilecek önemli kararlarda bilgi 

desteğinin sağlanması, sağlanan bilgi desteğiyle ileriye yönelik doğru 

hedef belirlenmesi ve doğru kaynak yönetimi, eksiksiz tıbbi kayıt, 

muhasebe, depo, ambar, demirbaş kayıtları tutabilmek için bilgi 

sistemlerinin kullanımı şarttır”(Rodoplu, 2008: 410-411).  

Hastane bilgi yönetim sistemlerinde (HBYS) hasta bakımını 

desteklemek üzere modüller oluşturulmaktadır. Hasta bakım sistemleri 

tüm tanı ve tedavi süreçlerinde verilerin oluşturulması, depolanması 

ve yeniden kullanılmasını sağlayan sistemler olarak ifade 

edilmektedir. HBYS aynı zamanda hasta bakım ve klinik 

uygulamalarının odak noktası olduğu süreçte, her türlü bilgi ve 

görüntünün toplanması, işlenmesi saklanması ve çalışanlar tarafından 

kullanılmasına imkân sağlamaktadır. Bilgi teknolojileri alanındaki 

gelişmeler, tıbbi tedavi ve bakım hizmetlerinin daha etkin ve hasta 

odaklı yürütülmesine fayda sağlamaktadır. Kalitenin geliştirilmesi, 

tıbbi hataların önlenmesi, bakım yöntemlerinin geliştirilmesi ve sağlık 

çalışanlarının verimliliğinin artması ile hizmet sunumunda bakım 

kalitesinin arttığı görülmektedir (Işık ve Diğerleri, 2013). 
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The Institute of Medicine (IOM) klinik bilişim sistemlerini “hastalara 

ait önemli klinik bilgileri toplayan, saklayan ve kullanılabilir hale 

getiren bir sistem” olarak tanımlamaktadır. IOM, klinik bilgi 

sistemlerinin (KBS) odak noktasının parasal ve fatura bilgilerinden 

çok klinik veriler olduğunu vurgulamaktadır. KBS yalnızca klinik 

bilgi bakımından sınıflandırılabileceği gibi, geniş çaplı olarak 

tedavinin tüm yönlerini içine alacak şekilde de sınıflandırılabilir 

(Güleş ve Özata, 2005). 

1.KLİNİK BİLGİ SİSTEMLERİ  

İlk hasta kayıt sistemi Boston'daki Massachusetts Hastanesi için 1968 

yılında G. Octo Barnett tarafından geliştirilen sistemdir (Luo, 2006: 

22-23) Yıllar içerisinde sistem geliştirilerek ihtiyaçlar doğrultusunda 

bugünkü halini almıştır. Bu süreç içerisinde genel hedefin temelini 

hastaların bilgilerini bir merkezde toplamak, hasta bilgilerine daha 

hızlı ulaşmak, bilgilerin arşivlenmesi, kağıt ve zaman israfını ortadan 

kaldırmak gibi sebepler oluşturmaktadır. (Türkiye Sağlık Platformu, 

2020). 

Klinik bilgi sistemleri, hasta bakımı ile doğrudan ya da dolaylı ilgisi 

olan, hasta bakımını desteklemek için organize bir sistemde bilgilerin 

oluşturulması, depolanması ve yeniden kullanılmasını sağlayan 

sistemler bütünüdür. KBS, tanı ve tedavi hizmetlerini destekleyen, 

hekimlerin klinik kararları daha etkili ve doğru bir biçimde almalarını 

sağlayan bilgileri üreten bilgi sistemi olarak tanımlanabilir. Bu 

tanımlardan hareketle, odak noktası hasta bakım hizmeti ve klinik 
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uygulamalar olan, bu alanla ilgili her türlü veriyi, yazı, görüntü, ses ve 

resim formatında toplayan, işleyen, saklayan, gösteren, ileten ve karar 

süreçlerinde kullanılan sistemler klinik bilgi sistemleri olarak 

isimlendirilebilirler. Yapılan çalışmalarda KBS’nin hem sağlık 

personeli hem de hastalar açısından birçok fayda sağladığı tespit 

edilmiştir. Hastaların sağlık hizmetine ulaşma süreleri kısalmış ve 

daha iyi ve etkin tıbbi kayıt ve bilgiye yeniden ulaşımı sağlayarak 

hasta bakım kalitesini yükseltmiştir. Yardımcı sağlık personeli ile 

hekimler arasındaki iletişim kolaylaşmıştır. Sistemin güncellenmesi, 

teşhis ve tedavisi için standartlar geliştirilmesi sağlanmıştır. Elde 

edilen bilgiler sayesinde hastaların sosyo-ekonomik altyapılarına 

ilişkin veriler tıbbi verilerle ilişkilendirerek sağlık hizmetlerinin daha 

iyi planlama ve değerlendirilmesini sağlamıştır (Türkiye Sağlık 

Platformu, 2020).  

Klinik Bilgi Sistemleri tarafından sağlanan yararların çok olmasına 

rağmen, bunların her hastanede yaygınlaştırılmasını önleyecek bazı 

durumlar da mevcuttur. Bunlar;  

• İlk alım masrafı: Klinik bilgi teknolojisi alt yapısının yüksek 

maliyeti, birçok sağlık kuruluşunun tökezlediği bir engel 

olabilir. 

• Gizlilik ve güvenlik: Bilgisayar sistemi üzerindeki hasta 

verilerinin gizliliği hakkında ve böyle bilgilerin emniyetle nasıl 

muhafaza edileceği hakkında hala büyük endişeler 

bulunmaktadır. ABD ve İngiltere’de hükümetler tarafından 

çıkarılan HIPA (Health Insurance Portability & Accountability 
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Act) ve Veri koruma kanunları bu endişelere hitap etmek üzere 

tanıtılmıştır. 

• Doktor direnci: Doktorların hastalarını görmeleri için 

genellikle 10- 20 dakika zamanları vardır ve bu oturumlar 

esnasında herhangi bir KBS ile etkileşimleri, gerekli olandan 

daha fazla zaman alarak mantığa aykırı olursa, bunun 

kullanımında direnç olacaktır. 

• Eski sistemlerin entegrasyonu: Bu husus, birçok kuruluşa 

önemli güçlükler oluşturur (Raymond ve Dold, 2002:1-7). 

KBS kendi içerisinde aşağıdaki şekilde sıralanmıştır; 

1. Klinik Karar Destek Sistemleri  

2. Laboratuvar Bilgi Sistemleri  

3. Elektronik Kayıt Sistemleri  

4. Eczane Bilgi Sistemleri  

5. Hemşirelik Bilgi Sistemleri 

6. Hasta Takip Sistemi  

7. Radyoloji Bilgi Sistemleri 

8. Teletıp 

 

1.1  Karar Destek Sistemleri  

1950’li yıllarının ortalarında bilgisayar teknolojisinin gelişmesi ile 

beraber sağlık profesyonellerine teşhis ve tedavi işlemlerinde öngörü 

sağlaması amacıyla ilk çalışmalar yayımlanmaya başlamıştır. Bu 

çalışmaların devamında klinik kararlarda destek sağlayan karar destek 

sistemleri ortaya çıkmıştır. Bu sistemler elde edilen verileri bilgiye 
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dönüştürerek tedavi, planlayıcı ve uygulayıcılara, hastalığın tespiti, 

tedavi seçenekleri, hangi ilacın kullanılması gerektiği ile ilgili karar 

verme kolaylığı sağlamaktadır. Hekimler klinik karar destek sistemleri 

ile güncel bilgiler ışığında hasta odaklı bilgileri dikkate alarak hastayı 

en iyi biçimde değerlendirebilmektedir (Demirel, 2013). 

Her geçen gün artmakta olan tıbbi veri ve bilginin yönetilmesi kolay 

olmamakla birlikte, yetkili ve donanımlı kişilerin olmadığı durumlarda 

var olan alternatiflerin arasından en uygun olan seçeneğe karar 

verebilmek adına KKDS’ye gereksinim duyulmakta ve 

kullanılmaktadır. Ayrıca ESK ile birlikte KKDS’lerin kullanımının 

hasta bakımını kolaylaştıracağı, hataları azaltabileceği ve zamandan 

da kazanç sağlayabileceği belirtilmiştir ((Özata ve Aslan 2004: 11-

17), (Hussain ve diğerleri, 2013: 153-175)). 

Karar desteği en çok hekim hastaları ile ilgili değerlendirmeleri 

kaydediyorken ve istem yapıyorken etkilidir. KKDS yalnızca 

hekimlere sistem tarafından sağlanan tavsiyelerin atlanmasına ve 

alternatif uygulamaya izin verdiği zaman kabul edilebilir. En başarılı 

karar destek müdahaleleri, önerilen şeye kolayca uyulananlardır. 

Genellikle öneriyle birlikte kısa bir açıklama verilir ve bu öneriye 

uymak “Enter” tuşuna basmak veya mause ile tıklamak kadar kolaydır 

(Tang ve McDonald, 2001: 334-335).”  

Pasif ve aktif olmak üzere iki tür klinik karar destek sistemi vardır. 

Pasif karar destek sistemi, hasta ile ilgili bilgileri toplayan örgütleyen 

ve hekimin kullanımına sunan bilgi sistemleridir. Bu sistemin temel 
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işlevi karar seçeneklerini üretmek değil, hekime doğrudan bilgi 

sağlamaktır. Aktif karar destek sistemleri ise hekime tanı koyma ve 

tedavi planı geliştirmede doğrudan yol gösterir (Alpkoçak).”  

1.2 Laboratuvar Bilgi Sistemleri  

Laboratuvar Bilgi Sistemleri (LBS); hastanelerdeki laboratuvarların 

bilgi yönetim ihtiyaçlarının tamamının göz önünde bulundurulması ile 

hazırlanan, bilgi işlem prosesinin daha kolay ve etkin bir şekilde 

kontrolünün sağlandığı, daha efektif ve hızlı iş akışlarının sağlandığı 

bir bilgi yönetim sistemidir (Bayraktutan, Aslan, Bal, 2010:14)  

LBS, laboratuvarların bilgi yönetiminin sağlanmasında tüm ihtiyaçlar 

göz önünde bulundurularak hazırlamış, sistemin daha etkin ve kolay 

kontrol edildiği, kullanıcılar arasında bilgi akışının hızlı sağlandığı 

bilgi sistemleridir. Bu sistemler sayesinde; verilerin analiz edilmesi, 

test çözümlerinin izlenmesi, sonuçlandırılması, dağıtımı, tüm 

laboratuvar süreçlerinin dokümantasyonu, iş akışının izlenmesi ve 

laboratuvar verimliliğinin değerlendirilmesi gibi işlevlerin sistematik 

olarak takibi yapılmaktadır. Laboratuvar bilgi sistemlerinde bir testin 

istenmesinden raporlandırılmasına kadar geçen süreçte tüm işlemlerin 

kim ve ne zaman yapıldığına dair bilgiler sistemde tutulur. Herhangi 

bir hata tespiti durumunda süreç bazlı izlem ile hatanın gerçekleştiği 

işlem basamağı tespit edilir (Çimen, 2014).  
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 “LBS genel olarak aşağıdaki fonksiyonları destekler:  

• Test isteklerini kaydeder  

• Örnek toplama ve işleme sürecini programlar ve izler  

• Tamamlanan test sonuçlarını kaydeder  

• Hasta kayıtlarının bir parçası olacak test raporlarını üretir  

• Takip edilecek uyaranlar üretir  

• Hastalara uygulanan testler için periyodik özet raporlar oluşturur  

• Hasta sonuçlarına yönelik telefon aramalarını cevaplar  

• Kalite kontrol için kayıt sağlar  

• Laboratuvar faaliyetlerinin yönetimini denetler (Glandon, Smaltz 

ve Slovensky, 2008: 206-207)”  

1.3 Elektronik Kayıt Sistemleri 

 Elektronik sağlık kayıtlarının insanların sağlığını geliştirmeye katkısı 

olacağı ve yaşam kurtarıcı olabileceği belirtilmektedir. Elektronik 

sağlık kayıt sistemleri 1990’lı yıllarda kullanılmaya başlanmıştır 

(İstanbullu ve Şüyun, 2006).” 

Elektronik sağlık ve hasta kayıtlarını en sade şekliyle şu şekilde 

tanımlanmaktadır. “Hasta hakkında tüm bilgilerin bilgisayar 

ortamında toplanmasını ve gerektiğinde kullanılmasını sağlayan bir 

bilgi deposudur.” Bu sistemler hastalarla ilgili elektronik medical 

kayıtların yasal şekilde, etik, etkili ve tam olarak ve kolayca iletebilen, 

zamanla elde edilen tüm kayıtların sağlandığı sistemdir (Blobel, 

2001).  
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Sağlık hizmeti sunumu başladığı andan itibaren birçok aşamayı içeren 

devamlılığı olan bir süreçtir. Böyle bir hizmetin aksama olmaksızın 

yerine getirilmesi elde edilen verilerin sistematik bir biçimde bilgiye 

dönüştürülmesi ile sağlanmaktadır. Farklı disiplinlerin ve bölümlerin 

bir arada olduğu sağlık kuruluşlarında nitelikli insan gücü ile beraber 

gelişmiş özelliklere sahip tıbbi cihaz kullanılmaktadır. İş yönetiminin 

sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için bu planlamaların yapılmasında 

ve sonuçların değerlendirilmesinde bilgi sistemlerine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Elektronik sağlık kayıtları veri girişi analizi ve 

sonuçlarının bir arada olacağı şekilde tasarlanmaktadır. Bu sayede 

veriler faaliyetler sırasında anında kaydedilerek doğrudan ulaşılabilir 

olmaktadır (Rodoplu, 2008: 410-411). 

1.4 Eczane Bilgi Sistemleri  

Eczane bilgi sistemleri (EBS), hasta bakımında kullanılan ilaçlarla 

ilişkili bilginin toplanması, saklanması ve yönetilmesini sağlar. 

Eczanenin temel faaliyeti, hekim istemi doğrultusunda hasta 

bakımında kullanılacak ilaçları hazırlamaktır. İstem eczane tarafından 

alındığında, eczacılar bu istemin uygunluğunu kontrol eder ve 

hastanın aktif olarak aldığı ilaç tedavisi ve klinik öyküsü açısından 

değerlendirir. Bu süreçte eczacı potansiyel ilaç-ilaç etkileşimi, hasta 

alerjileri ile kontrendikasyonlar ve/veya ilaç hassasiyetlerini belirleme 

şansına sahip olur. Reçete onaylandıktan sonra uygun ilaç eczane 

envanterinden karşılanır ya da hazırlanır. İstem hazırlanarak hasta 

kaydedilir ve hemşirelerin bilgiyi görmesi sağlanır. Bunun yanında 

ilaçların uygulanmasını destekleme ile ilgili ilave işlevler eczane 
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tarafından yürütülür. Bu işlevler, envanter kontrolü, ilaç istemi, 

faturalama için veri sağlama, narkotiklerin hazırlanması ve 

uygulanması ile ilgili kayıtların muhafazası gibi işlevlerdir (Johns, 

2002). Bu işlemlerin tamamında ilgili EBS’nin desteği ile 

gerçekleşmektedir (Johns, 2002).” 

1.5 Hemşirelik Bilgi Sistemleri 

Hemşirelik Bilgi Sistemleri (HEBS), hemşirelik sürecinin ölçülmesi 

ve değerlendirilmesini, hemşirelik verilerinin işlenmesi ve yönetimini 

gerçekleştiren; bilgi ve iletişim teknolojilerinin hemşirelikle ilgili 

alanlar ve işlemler üzerinde uygulanmasını sağlayan bilgisayar tabanlı 

sistemlerdir. (Mutluay ve Özdemir, 2014: 180-186)”  

Sağlık bakım hizmeti verenlerin niteliğini ve niceliğini arttırmak 

maksadıyla, çağdaş sağlık bakım sistemleri, bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin birçok kazanımını kullanır. Sağlık bakım 

kuruluşlarında, hemşireler, klinik bilgiyi kullanan en büyük kitleyi 

oluşturur. Hemşirelik uygulamalarında bilginin gelişmesi için yeni 

teknolojilerin ve elektronik kayıt sisteminin kullanılması önemlidir 

(Ay, 2009: 13-136).  

Hemşirelik bilgi sistemlerinin hastaların tüm tanı ve tedavi süreçleri 

boyunca izlenebilir olmasında sağladığı avantajlar şu şekilde ifade 

edilmektedir. 

• Hasta verilerinin anında kaydedilmesiyle gereksiz zaman 

kayıplarını önler ve hemşirelik hizmetlerinin etkinliğini arttırır. 
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• Veriler hasta başında kaydedilebileceği için hasta ile daha fazla 

zaman geçirebilirler. 

• Hasta başında bakım uygulamaları sonrasında anında kaydedilen 

verilerin, entegre olduğu sistemler sayesinde diğer hizmet 

sunucuları tarafından da ulaşılabilir olmasını sağlar. 

• Hasta bakımına ilişkin işlemlerin hemen kaydedilmesi maliyet 

kayıplarını azaltır. 

• Sistemde oluşturulan formlar seçenek listelerini içerecek şekilde 

hazırlandığı için metin içerikli notların azalmasını sağlar 

(Demirel, 2013). 

 

1.6 Hasta Takip Sistemi  

Hastaların yaşam sinyallerini sürekli olarak izlemek ve periyodik 

olarak fizyolojik verilerini göstermek için hasta takip sistemleri 

kullanılmaktadır. İlk aşamada hastaya bağlı izleme donanımından elde 

edilen analog veri, bilgisayarda işlenecek dijital veriye 

dönüştürülmekte ve bu veriler bellekte saklanarak, periyodik olarak ya 

da istenildiğinde görüntülenebilmektedir (Güleç ve Özata, 2005).  

Hasta takip sistemleri özellikle yoğun bakım ünitelerinde hastaların 

durumlarını izlemek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Hastanın 

yaşam bulguları ile ilgili herhangi bir olumsuzluk durumunda sağlık 

çalışanlarının dikkatini çekecek görsel ve işitsel uyarılar vererek acil 

müdahale sağlanmaktadır (Işık ve Diğerleri, 2013). 
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1.7 Radyoloji Bilgi Sistemleri  

Görüntüleme tekniklerinin gelişmesi ile birlikte radyolojik çalışmalara 

olan talep artmış ve bu artış manuel bilgi yönetimi sistemini 

zorlamaya başlamıştır. Bununla birlikte radyoloji bölümü kaynakların 

etkili kullanımı ve maliyet kontrolü gibi baskılara maruz kalmıştır. Bu 

sebeplerle, işlem odalarının ve cihazların kullanımını en iyi seviyeye 

çıkarmak, film kütüphanesinin yönetimini desteklemek, planlama ve 

değerlendirme yapabilmek için gerekli olan veriyi toplamaya ve analiz 

etmeye yardımcı olacak bilgisayar destekli Radyoloji Bilgi 

Sistemlerine (RBS) ihtiyaç duyulmuştur. Günümüzde bu amaçla, 

bazıları kendi başına, bazıları ise HBS içerinde çalışan birçok RBS 

geliştirilmiştir (Greenes ve Brinkley, 2001: 526). 

RBS, yüksek kayıt kapasitesi isteyen medikal görüntülerin saklanarak, 

istenildiğinde çok hızlı bir şekilde erişimin sağlanabildiği bir bilgi 

yönetim sistemidir (Bayraktutan, Aslan, Bal, 2010:13-18).Farklı 

sistemlerle entegrasyonu olması sebebiyle test istemlerinin yapılması, 

sonuçların elde edilmesi, hizmet sunum kalitesinin ölçülmesi, 

çalışanların performanslarının ölçülmesi ve yönetim için istatistiki 

raporlar sunabilmektedir (Boyacı ve Ulaş, 2007). 

Günümüzde konvansiyonel görüntüleme sistemleri yerini bilgisayar 

destekli görüntüleme sistemlerine (manyetik rezonans, bilgisayarlı 

tomografi, gama-kamera vb.) bırakmıştır. Bu süreçte resimli görüntü 

ve iletişim sistemi (Picture Archiving and Computer Systems-PACS) 

kullanımı da gelişmiştir. Bu sistem sadece sayısal görüntülerin fiziksel 
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depolandığı değil; aynı zamanda görüntülerin izlenebildiği, 

istenildiğinde tekrar ulaşılabildiği bir veri tabanı sistemidir. PACS 

sistemleri, yüksek kayıt kapasitesi isteyen medikal görüntülerin 

saklanması ile ilgili olan sorunu aşmak amacı ile ortaya atılmıştır. 

PACS, hastanelerde tanı amaçlı görüntüleme sistemlerinden elde 

edilen görüntülerin, film ve kâğıt ortamında elde edilen görüntülerin 

yerine sayısal ortamda monitörlerden izlenmesi, bilgisayar 

belleklerinde saklanması ve ihtiyaç duyulduğunda bunların tekrar 

çağırılarak monitörden izlenmesi işlemlerini kapsamaktadır. Bu 

sistemlerin kullanımı kâğıtsız ve filmsiz bir hastane ortamı 

oluşturmaktadır (Güneş ve Özata, 2005).” 

PACS’ların hastane çapında, asgari düzeyde olduğu 

değerlendirilirken, mini-PACS’lar genellikle, bölüm tabanlı 

(radyoloji, acil servis odası veya ortopedi) olma eğilimindedirler. Mini 

PACS’ları muhafaza etmek kolaydır, tamiri ucuzdur ve hastane 

çapında tam olarak fonksiyon göstermek üzere kademeli olarak 

güncellenebilir. PACS’ın avantajları: 

• Muayene teşhis süresini azaltmak için kritik bilgiye çabuk 

erişim. Bu özellikle acil servis ve ameliyat odaları için 

yararlıdır. 

• Film işleme ve depolama masraflarının ortadan kaldırılması 

• Görüntüler, radyologlar, diğer doktorlar ve tıbbi kayıtlar 

arasında paylaşılabilir. 

• Görüntüler güvenli konumlarda veri tabanını ilgili bilginin 

aktarılmasını, geri çağrılmasını ve görüntünün depolanmasını 
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yöneten sunucular kullanılarak arşivlenebilir; arşiv daime 

görüntü depolaması sağlar. 

• Radyologlar teşhisi hızlandırmak için veriyi çağırmalarını 

hemen takiben görüntülerin bilgisayar kopyalarına erişim 

sağlayabilirler. 

• Web sunucuları görüntüleri diğer bölümlerle paylaşmada ve 

hatta bunları şehir dışındaki doktorlara yönlendirmede de en 

düşük maliyetle kullanabilirler. Doktorlar interneti veya yerel 

intraneti kullanarak görüntülere erişim sağlayabilirler. (Borst ve 

diğerleri, 1999:157-167).  

1.7 Teletıp 

İlk kayıtlı teletıp uygulaması 1906 yılında Elektrokardiyografiyi 

(ECG) icat eden Wilhelm Einthoven tarafından ECG kayıtlarının 

telefon hattı üzerinden iletilmesi ile gerçekleşmiştir. O zamandan beri 

hekimlerin uzakta bulunan hastaların dijital görüntülemelerini 

incelenmesi şeklinde radyoloji ve nöroşirürji alanlarında kullanılan 

rutin bir uygulama haline gelmiştir (Stowe ve Harding, 2010: 193-

197).  

Muayene ve konsültasyon işlemleri Teletıp ile kurumlarda yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Gelişmeler ile birlikte teletıpın uzaktan 

cerrahi uygulamalarında da kullanılmaya başlandığı görülmektedir. 

Günümüzde teletıpın uygulama alanları aşağıdaki şekilde ifade 

edilmektedir. 
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1.8 Uzaktan Muayene 

Tele konsültasyon kelimesi ile de ifade edilen kullanılan uzaktan 

muayene teletıp uygulamaları içinde en yaygın kullanım özelliğine 

sahiptir. Birçok tıp dalında teşhis ve tedavi hizmetleri için kullanılan 

maliyeti oldukça düşük uygulamalardır. 

1.9 Tele Cerrahi ve Robotik Cerrahi 

Robotik cerrahi kullanımının gelişimi ile teletıp ile de 

ilişkilendirilmiştir. Uzaktaki bir uzman rehberlik sağlayacağı gibi 

teknolojik donanımlar sayesinde cerrahi robotların uzaktan 

yönetilmesine imkan sağlamaktadır. 

1.10 Tele Radyoloji 

Tele Radyoloji yaygın kullanımı olan tele tıp uygulamalarındandır. 

PACS sistemlerinin gelişmesiyle raporlama işlemlerinde kullanıldığı 

gibi konsültasyon amacıyla kullanılarak tanı ve tedavide zaman 

kazanımı sağlar. 

1.11 Tele Patoloji 

Tele Patoloji herhangi bir hastadan alınan patoloji materyalinin 

mikroskop ile alınan görüntülerinin kamera aracılığı ile uzaktaki bir 

bilgisayarda görünmesini sağlayarak bilgi aktarımının gerçekleştiği 

sistemdir. 
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1.12 Biyo Telemetri 

Hasta takip sistemleri uygulamalarından elde edilen verilerin uzaktaki 

bir noktada bulunan uzmanlara aktarılmasını sağlayan sistemdir. 

Hastanın vücuduna yerleştirilen prop vb. araçlar ile biyomedikal ve 

fizyolojik verilerin merkezde görevli uzmanlara aktarılmasını 

sağlamaktadır (Demirel, 2013). 
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GİRİŞ 

Bireylerin en temel haklarından birisi sağlık hizmetlerinden 

faydalanmaktır. Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin önemli bir 

göstergesi olan sağlık, ayrıca bu seviyeye ulaşılmada en önemli 

basamaklardan birini oluşturmaktadır. En büyük hizmet sektörlerinden 

biri olan sağlık sektörü ülke ekonomisinde de önemli bir rol 

oynamaktadır. Vatandaşa devlet tarafından sunulan hizmetlerin 

başında gelen sağlık hizmetinin en kaliteli şekilde sunulması toplumun 

refahı açısından büyük önem taşımaktadır.  

Sağlık hizmetlerinin verimli, etkili ve kaliteli sunulmasının temel 

şartlarından birisi de yeterince finansman kaynağının sağlanmasıdır.  

Sosyal sigorta primleri başta olmak üzere vergiler, özel sağlık 

sigortası primleri, bağışlar, bireysel sağlık tasarruf hesapları, doğrudan 

ödemeler vb. kaynaklar sağlık hizmetlerinin finansmanını sağlayan 

yöntemler arasında gelmektedir. Ülkemizde de bu yöntemler arasında 

ağırlıkla prime dayalı ve zorunlu genel sağlık sigortası sistemi başta 

olmak üzere özel sağlık sigortası ve doğrudan ödemeler yer 

almaktadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu’nun 01 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girmesiyle sağlık 

hizmetlerinde bir dönüşüm yaşanmış ve ülke nüfusunun tamamına 

yakını Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına alınmıştır.   Artan 

nüfus ile birlikte değişen çevre faktörlerinin de etkisiyle sağlık 

harcamaları her geçen gün artmakta ve buna bağlı olarak maliyetler de 

yükselmektedir. Tüm bunlar göz önüne alındığında ülke kaynaklarının 

hizmet kalitesini artıracak ve mali yükü hafifletecek şekilde 
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yönlendirilmesi için sağlık hizmetlerinin finansmanında yeni 

yöntemler üretilmesi ve var olan yöntemlerin geliştirilmesi önem 

taşımaktadır.  

Özel sağlık sigortaları kapsamında yer alan tamamlayıcı sağlık 

sigortası (TSS), kamunun sunduğu hizmetlerin yetersiz kaldığı 

noktalarda ya da ayrıcalıklı hizmet taleplerinde bulunan bireyler 

tarafından tercih edilmektedir. Genellikle gelir düzeyi yüksek 

bireylerin özel sağlık sigortasından yararlanması ile kamu finansman 

kaynaklarının düşük gelirli bireylere harcanmasına olanak 

sağlanmaktadır.  

Dünya ülkelerinin birçoğu gibi Türkiye’deki sağlık sisteminin finansal 

sürdürülebilirliğinin devamı büyük önem taşımaktadır. Türkiye’de 

bütçedeki en büyük payın sağlık hizmetlerine ayrılması da bu öneme 

işaret etmektedir. Devletin üzerindeki bu yükün ağırlaşması ile yeni 

finansman kaynaklarına yönelmek ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Yeni 

finansman kaynakları arasında yer alan tamamlayıcı sağlık sigortası 

bu noktada destekleyici bir öneme sahiptir. Gerek sağlık hizmetlerinin 

finansmanına destek olması yönüyle gerekse bireylerin almış oldukları 

sağlık hizmet kalitesinin artması ve memnuniyetin sağlanması 

yönüyle bu çalışmanın önemi ortaya konmuştur. 

Bu çalışmada sağlığın bireyler için taşıdığı önem ve sağlık 

hizmetlerinin etkili biçimde sunumu ile sosyal sağlık sigortası 

üzerindeki mali yükün hafifletilmesi açısından tamamlayıcı nitelikte 

olan “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası” (TSS) uygulamasının “Genel 
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Sağlık Sigortası” (GSS) uygulaması ile entegrasyon sürecine ait 

değerlendirme ve önerilere yer verilmiştir.  

2. Sağlık   

Sözlük anlamında hasta olmama hali olarak tanımlansa da, sağlık en 

yaygın şekliyle Dünya Sağlık Örgütü anayasasında yer alan ““sağlık, 

sadece hastalık ve sakatlık halinin olmayışı değil, bedensel, ruhsal ve 

sosyal yönden tam iyilik hali” olarak tanımlanmaktadır (Öngören, 

2017, s.57).  

2.1. Sağlık Hizmeti 

Sağlığın korunması, hastalıkların teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri 

için yapılan tüm çalışmalar sağlık hizmetleri olarak tanımlanabilir 

(Akdur, 2006).  

Çevresel sağlık modeli: Bireyin ve toplum sağlığının korunması ve 

geliştirilmesi için tek başına sağlık hizmetleri yeterli değildir. Çünkü 

insanlar hayatlarını yaşarken çevreleriyle etkileşim halindedir. 

Blum'un modeline göre, sağlığı planlayanlar ve sağlık yöneticilerinin, 

sağlık kavramına çok yönlü yaklaşmaları ve toplumun sağlık düzeyini 

geliştirmek için, sağlık hizmetleri dışında kalan faktörler üzerine de 

odaklanmaları gerekmektedir. Buna bağlı olarak, sektörler arası iş 

birliği kapsamında kavramlaştırılan çalışmalara da ağırlık verilmiştir. 

Sektörler arası iş birliği, bireyler birlikte toplumun sağlığını korumada 

ve geliştirmede, sağlık kurumlarının yanı sıra, diğer kurumların da 

koordineli bir şekilde görev almasını gerektirmektedir. Bu iş birliğinin 

sağlık hizmetlerinde birleştiricilik ve teşhis ve tedavi üzerinde olumlu 
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etkisi bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünce 1978’de düzenlenen 

Alma Ata Bildirgesi’nde toplum sağlığının geliştirilmesine yönelik 

sağlık ve diğer sektörlerin birbirleri ile koordinasyonun sağlanmasının 

önemi ve zorunluluğuna işaret edilmiştir (WHO,1988). 

Sağlık hizmetlerinde, etkin bir yönetim ve kaliteli sağlık hizmeti 

sunumu için sektörler arası iş birliğine de ihtiyaç vardır.  

Ülkemizde 1989'dan başlayarak sağlık hizmetlerinde "Reform" adı 

altında yeni arayışlar yaş gelişimine neden oldu. Sağlık hizmetleri, 

sağlık hizmetleri ile ilgili yeni düzenlemelerle "sağlıkta dönüşüm" adlı 

yeni bir paket hazırladı. Sağlıkta dönüşüm denilen bu paket üç ana 

bileşenden oluşmaktadır: (1) aile hekimliği sistemi, (2) genel sağlık 

sigortası ve (3) özel hastaneler (Öztek, 2006). 

Sağlık Hizmeti faaliyetleri, kişilerin sağlığının korunması, teşhis ve 

tedavi olmak üzere iki ana grupta toplanabilir. Sağlık hizmetleri farklı 

özelliklere sahip olduğundan, sektörlerdeki kuruluşları belirlemek ve 

sınıflandırmak sağlık hizmetlerinin tanımı gereği oldukça zordur. 

Kamu tarafından veya özel şahıslarca sunulan sağlık hizmetlerinde kâr 

hedeflenip hedeflenmemesi önemli değildir. Önem arz eden, sunulan 

sağlık hizmetinde bireyin istediği koşullarda hizmet alması ve aldığı 

hizmetlerden memnun kalmasıdır (Odabaşı, 2001). 

2.2. Sağlık Hizmetlerinin Sınıflandırılması 

Sağlığı korumak ve bireylerin hastalanmalarını önlemek için, 

Koruyucu Sağlık Hizmetleri, hastalıkların teşhisi ve tedavisi için 

Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri, tedavi sonrası veya hastalık sonrası 
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sakatlanan veya sağlığına kavuşamayanlara Esenlendirme 

(Rehabilitasyon) Hizmetleri’nden oluşan üç ana grupta 

sınıflandırılmaktadır (Akdur, 2006). 

Koruyucu sağlık hizmetleri hastalık ortaya çıkmadan önce alınması 

gereken önlemleri kapsamakta ve en maliyeti düşük ve verilen hizmet 

nedeniyle hasta sayısın da azalma olmaktadır.  

Tedavi edici hizmetler, ilk poliklinik muayenesi ve yatan hastalarla, 

dışarıdan gelen hastalara yapılan klinik müdahale hizmetleri dâhil 

olmak üzere, muayenehaneler ve sağlık kuruluşlarında verilen tüm 

tedavi hizmetlerini ve tedavisinin yapılabilmesi için hastanın almış 

olduğu ilaçları, tıbbi araç ve gereçleri kapsamaktadır (Kurtulmuş, 

1998). 

Tedaviye yönelik sağlık hizmetleri, en alt kademedeki ayakta tedavi 

birimlerinden en üst noktadaki ileri teknolojik seviyede bulunan 

hastanelere kadar, verdiği hizmet kapasitesi esas alındığında daha 

açıklayıcı şekilde şöyle sıralanabilir: 

Birinci Basamak Tedavi Edici Hizmetler: Ülkemizde aile sağlığı ve 

toplum sağlığı merkezlerinde, verem savaş dispanserlerinde, tıp 

merkezlerinde ve muayenehanelerde evde ya da ayakta teşhis ve 

tedavisi yapılan hastalara verilen hizmet sunan kuruluşlardır (Tokay, 

2000). 

İkinci Basamak Tedavi Edici Hizmetler: Yataklı tedavi kurumlarında 

hastaların yatırılarak teşhis ve tedavisinin yapıldığı sağlık 

hizmetlerinin sunulduğu kuruluşlardır (Tokay, 2000). 
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Üçüncü Basamak Tedavi Edici Hizmetler: Üniversiteler, özel dal 

hastaneleri ve eğitim araştırma hastanelerinde, ileri teknolojik 

donanım ve uzman kişiler tarafından, özel tedavi gerektiren hastalara 

verilen sağlık hizmetini sunan kuruluşlarıdır (Kavuncubaşı & Kısa, 

2002). 

Kamu Sağlık Kuruluşları dışında; 

Birinci basamakta özel polikliniklerle ve özel ağız ve diş sağlığı 

merkezleri,  

İkinci basamakta Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık 

Kuruluşları Hakkında Yönetmeliği’nde belirtilen özel tıp merkezleri 

ile dal merkezleri yer almaktadır.  

En yetkili sağlık kuruluşlarından oluşan üçüncü basamak sağlık 

kuruluşları arasında resmi/özel ayrımı olmaksızın hepsi resmi sağlık 

kuruluşu olarak adlandırılmaktadır.  

Rehabilitasyon hizmetleri, koruyucu ve tedavi edici sağlık 

hizmetlerine rağmen, hastalık, sakatlık sonucu günlük işlerini 

yapamayan, hayatını idame ettiren ve iş kaybı nedeniyle sosyal 

hayatında zorluk çeken hastalara verilen hizmetlerdir. Rehabilitasyon 

yolu ile kapsamlı ve birbirleri ile ilişkili hizmetler götürerek sakat 

veya sosyal bakımdan dezavantajlı durumda olan kişilerin dezavantajlı 

durumları olabildiğince ortadan kaldırılarak, aynı zamanda toplumun 

refahına da katkı sağlanmaktadır (Hayran, 1997). 
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3. Sigorta ve Sağlık Sigortacılığı 

Sigorta, TTK’nın 1263. maddesinde “Sigorta bir akittir ki bununla 

sigortacı bir prim karşılığında diğer bir kimsenin para ile ölçülebilir 

bir menfaatini halele uğratan bir tehlikenin (bir rizikonun) meydana 

gelmesi halinde tazminat vermeyi yahut bir veya birkaç kimsenin 

hayat müddetleri sebebiyle veya hayatlarında meydana gelen belli 

birtakım hâdiseler dolayısıyla bir para ödemeyi veya sair edalarda 

bulunmayı üzerine alır.” şeklinde tanımlanmaktır. (tsb.org.tr.) 

Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere riskin varlığı sigortanın 

zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır.  

3.1. Türkiye’de Sigortacılığın Gelişimi  

Türkiye’de sigortacılık faaliyetleri ilk olarak 1872 yılında İngiliz 

sigorta şirketlerinin açtıkları temsilciliklerle başlamıştır. Sonrasında 

Fransızlar ’da Türkiye’ ye ilgi göstererek ilk şirketleri ile 1878 yılında 

faaliyete başladı. Almanya, İsviçre, İtalya gibi ülkelere ait yabancı 

şirketlerin çalışmaları sonucunda sigortacılığın genişlediği 

görülmektedir.  

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu Resmi Gazete’de 2007 yılında 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Devamında 2008’de yürürlüğe 

giren Sigortacılık Kanunu’nun getirmiş olduğu farklı tanım ve 

uygulamalar ışığında ikincil mevzuat düzenlemelerine yönelik 

çalışmalar sonuçlandırılmıştır. 

26962 sayılı Resmi Gazete’de 9 Ağustos 2008 tarihinde yayımlanan 

yönetmelikle Sigorta Bilgi Merkezi faaliyetine başlamıştır. SBM 
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nezdinde, Sağlık Sigortası Bilgi Merkezi (SAGMER), Trafik 

Sigortaları Bilgi Merkezi (TRAMER), Sigorta Hasar Takip Merkezi 

(HATMER), Hayat Sigortası Bilgi Merkezi (HAYMER)alt bilgi 

merkezleri olarak faaliyete geçmişlerdir. 

2018 itibarıyla 60’ı sigorta, 2'si reasürans olmak üzere 62 şirket 

sigortacılar birliğine üyedir (tsb.org.tr). 

Özel Sigorta Branşları: 

- Kaza  

- Ferdi Kaza  

- Hastalık/Sağlık 

- Kara Araçları 

- Su Araçları 

- Nakliyat 

- Yangın ve Doğal Afetler 

- Genel Zararlar 

- Kara Araçları Sorumluluk 

- Genel Sorumluluk 

- Kredi 

- Finansal Kayıplar 

 

3.2. Türkiye’de Kamu Sağlık Sigortacılığının Gelişimi  

Osmanlı dönemine bakıldığında çok geniş kapsamı olan bir sağlık 

sigortacılığı bulunmadığı görülmektedir. Meslek örgütleri ile esnaf ve 

sanatkarların hastalık riskine karşı korunması tedbir amaçlı “Tedavün 

http://www.tsb.org.tr/
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Sandığı” ve “Orta Sandığı” adı altında sandıklar kurulmuştur 

(Başağaoğlu & Erdemir, 2003). 

Cumhuriyetin ilk yıllarında “Zonguldak ve Ereğli Havza-i 

Fahmiyesinde Mevcut Kömür Tozlarının Amele Menafi-i 

Umumiyesine Olarak Füruhtuna Dair Kanun” ile; hastalanmış veya 

kaza geçirmiş işçilerin, işverenlerce ücretsiz tedavileri ve bu amaçla 

kömür madeni ocaklarının çevresinde hastane açılması ve doktor 

bulundurulması mecburi hale getirilmiştir.   

1923’te “Amele Birliği İhtiyat ve Tedavün Sandıkları Talimatnamesi” 

kapsamında ilgili sandıkların “Amele Birliği” olarak birleştirilmesine 

karar verilmiştir. Böylece, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri 

nezdinde sosyal sağlık sigortacılığı kapsamındaki öncü uygulamalar 

gerçekleştirilmiştir. 1930’da Umumi Hıfzıssıhha Kanunu yürürlüğe 

konulmuştur. 1945 yılında ise SSK kurulmuş, yine aynı yıl içerisinde 

İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortaları Kanunu 

yürürlüğe girmiştir. 1964 tarihte yürürlüğe konan 506 sayılı Sosyal 

Sigortalar Kurumu Kanunu tüm işçilerin hastalık sigortası kapsamına 

alınmasını sağlanmıştır. 1949’da kurulan Emekli Sandığı kendi 

kanununa dayanarak 1973’e kadar, kapsamında bulunan sigortalılarına 

sağlık yardımı vermeyip, söz konusu yardımlar sigortalıların çalıştığı 

veya emekli olduğu kurumlarca sağlanmıştır.  Ancak, 1973 yılı 

itibariyle, kişilerin emekli olduktan sonra, kendileri ile bakmakla 

yükümlü olduğu yakınlarının sağlık giderleri, GSS kurulana kadar 

Emekli Sandığınca ödenmiştir. 1479 sayılı Kanun kapsamında 

kurulmuş ve 1972’de uygulama aşamasına geçmiş, Bağ-Kur Kanunu 
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ile 1989 yılı başına kadar, kademeli olarak sağlık yardımlarının 

ülkenin tamamına yaygınlaştırdığı görülmektedir. 1992 yılındaki 

ödemede güçlük yaşayan vatandaşlar için düzenlenen “Yeşil Kart” 

uygulaması ile, GSS uygulamaya geçirilinceye kadar, sosyal 

güvenceden yoksun vatandaşların, yatarak gördükleri tedavilerin 

ücretleri, genel bütçe içerinde yer alan sağlık yardımlarından 

karşılanmaya başlanmıştır. 2005 yılındaki değişiklikle ayakta tedaviler 

de yatarak tedavilerde olduğu gibi “Yeşil Kart” kapsamında verilecek 

sağlık hizmetlerine dahil edilmiştir. (Özsarı, 2007). 

2006 yılında “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası” 

ile “5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu” kanunları kabul edilmiş ve 

GSS kapsamındaki tüm sağlık hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu 

tarafından verilmesi amaçlanmıştır. 

3.3. Genel Sağlık Sigortası  

Genel sağlık sigortası; öncelikli olarak bireylerin sağlıklarının 

korunmasını, sağlıkla ilgili riskler için karşıladıkları harcamaların 

finansmanını sağlayan sigortayı, ifade etmektedir. 

Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK kapsamında bulunan sigortalıların 

ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık yardımları çerçevesi 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği(SUT) ile 

çizilmiş olup, Resmi Gazete’de 25/05/2007 tarihinde yayımlanarak 

15/06/2007 tarihinde uygulamaya başlanmıştır. Böylece, Emekli 

Sandığı, Bağ-Kur ve SSK kapsamında sağlık yardımı alan bireyler 

arasındaki farklılıklar giderilerek uygulama birlikteliği sağlanmıştır 

(www.sgk.gov.tr).  

http://www.sgk.gov.tr/
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01.10.2008 tarihi itibariyle hayata geçirilen 5510 sayılı “Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” ile bireyler sağlığa 

yönelik hizmetlere eşit şekilde ulaşabilme imkanına erişti. Kanun 

sağlık hizmetlerinin finansmanının bireylerden ödeme gücü nispetinde 

prim toplayarak sağlanması esasına dayanmaktadır. Kanunun ilk 

uygulama şeklinde bireylerin gelirine göre prim ödenmesi esası 

gözetilse de süreç içerisinde bu uygulama değişikliğe uğramış ve SGK 

tarafından yayınlanan 2017/16 sayılı genelge ile prim tutarları 

sabitlenmiştir.   

Uygulamada gelir testine giden ve ödeme gücü asgari ücretin brüt 

tutarının üçte birinden daha az olduğu belirlenen GSS kapsamında 

bulunan kişilerden prim alınmamaktadır. 60 günü geçen prim 

borçlarında kişiler sağlık yardımından yararlanamamaktadır.  

GSS sisteminin önemli özelliklerinden biri ise bireylerin kamu sağlık 

kuruluşlarının hizmetlerinin yanı sıra ekstra ücret ödeyerek anlaşmalı 

özel sağlık kuruluşlarının hizmetlerinden de faydalanabilmesidir. Bu 

açıdan bakıldığında sağlık hizmetlerinin sunumunda kamu ile özel 

kuruluşlar tarafından ortaklaşa yürütülen bir sistemin ortaya çıktığı 

görülmektedir.  

3.4. Özel Sağlık Sigortası 

Sağlık sigortası piyasası ve sağlık sistemlerinin oluşturulmasında 

hükümetler önemli bir rol üstlenmektedir. Hükümetlerce ortaya 

konulan her türlü icraat, özel sağlık sigortası uygulamalarının yanında 

tüm kamu sağlık ve sosyal politikalarının, sigorta şirketlerinin ve 
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vergilerin üzerinde etkilerini göstermektedir (OECD Health Project, 

2004). 

Sağlık sigortası bireylerin, tıbbi müdahale, tedavi ve ilaç giderlerinin 

karşılanmasını teminat altına alan sigorta türüdür. Sigorta şirketlerinin 

tıbbi danışmanlarının onayı ile, sigortalının, ameliyat, yatarak ya da 

ayakta yapılan tedavileri ve bunlara bağlı ilaç masrafları gibi tüm 

harcamaları, belirlenen üst limitlerle tam veya kısmi olarak 

karşılanmaktadır. Özel Sağlık Sigortalarının iki temel teminattan 

oluşmaktadır. Birincisi “Yatarak Tedavi Teminatı” diğeri ise “Ayakta 

Tedavi Teminatıdır” (tsb.org.tr). 

Özel sağlık sigortası şirketleri, aşağıdaki şekilde belirtildiği gibi sağlık 

hizmeti sunucuları ile bu hizmeti satın alanlar arasındaki bir aracı 

konumundadırlar (Buchmueller & Couffinnal, 2004). 

 

 

 

Şekil 1: Özel Sağlık Sigortası 

Kaynak: “Getzen, T. E. (1997), Health Economics Fundamentals and Flow of 

Funds, 1997, s.4” kaynağından tasarlanmıştır.  

Türkiye’de özel sağlık sigortacılığının gelişim süreci aşağıda 

açıklanmıştır. (Özsarı, 2007). 

Özel sağlık sigortaları hayat sigortaları kapsamında kaza tazminatına 

ek olarak 1982 yılına kadar satılmaya başlamıştır. 1990 yılı itibariyle 

ayrı bir branş olmuştur. 1994 yılı itibariyle sağlık sigortacılığında, 
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http://www.tsb.org.tr)/
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sigorta şirketleri ve aracı kurumlar çalışmaya başlamıştır. 2004 yılında 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Özel İhtisas Komisyonu Hazine 

Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü bünyesinde 

kurulmuştur.2006 yılında ise 12 aydan daha kısa süreyle, tamamlayıcı 

sağlık, uzun süreli sağlık ve seyahat sağlık sigortalarını içeren Özel 

Sağlık Sigortacılığının yürürlüğe girmesi yönünde yasa tasarının 

taslağı hazırlanmıştır.  

03.06.2007 tarihinde Sigortacılık Kanunu yayınlanmıştır. 27.07.2010 

tarihinde Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk 

Sigortası Genel Şartları yayınlanmıştır. 2013 yılında Özel Sağlık 

Sigortaları Yönetmeliği yayınlamıştır. 2014 yılında Özel Sağlık 

Sigortaları Yönetmeliği Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge 

yayınlanmıştır (tsb.org.tr). 

3.5. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası 

Deloitte’nin 2015 yılında yayınlanan Tamamlayıcı Özel Sağlık 

Sigortası Raporu’nda bahsettiği gibi, OECD sınıflandırmasında 

tamamlayıcı sağlık sigortası, ikame edici sigortalarca ya da kamu 

sigortalarınca karşılanmayan veya belirli kısmı karşılanan sağlık 

hizmetlerini kapsamaktadır. Sosyal sigorta tarafından karşılanabilen 

tedavi ve teşhis giderleri dışında oluşan ekstra giderler ve sağlık 

sigortası kapsamında alınan ilave masraflar tamamlayıcı sağlık 

sigortasınca karşılanabilmektedir.  

2013 yılında AB nüfusunun %18,2’sini 65 yaş ve üzerindeki bireyler 

oluşturmakta iken, 2050 yılına gelindiğinde bu oran yaklaşık %54, 

2080 yılında ise 2013’e oranla %57 artış öngörülmektedir. Çalışma 
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çağında bulunan nüfusun ise yaklaşık %66’dan %56’ya düşmesi 

öngörülmektedir. Yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte sağlık giderlerinin 

artışına yönelik eğilim gerçekleşmektedir.  Ayrıca teknolojik 

gelişmelerle, ortalama yaşam süresindeki artış beklentisinin artmasına 

yönündeki etmenler, sağlık hizmetlerinin finansal sürdürülebilirliğinin 

sağlanabilmesi için tamamlayıcı özel sağlık sigortası uygulamasını 

desteklemektedir (tsb.org.tr). 

3.6. Türkiye’de Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın Gelişimi 

Tamamlayıcı sağlık sigortasına ilişkin en önemli çalışma olan 2012 

tarihli 2012/25 sayılı ‘Tamamlayıcı ve Destekleyici Sağlık Sigortası 

Uygulamaları’ başlıklı genelgede tamamlayıcı ve destekleyici sağlık 

sigortasının tanımı “Özel sağlık sigortasının bir türü olan 

“Tamamlayıcı veya Destekleyici Sağlık Sigortası”, genel sağlık 

sigortasının temel teminat paketi içerisinde yer almayan, temel 

teminat paketinde yer alıp kısmen karşılanan, yani cepten ödeme 

yapılan ya da bireylerin daha yüksek standartlarda sağlık hizmeti talep 

ettiği durumlarda devreye giren özel sağlık sigortası türüdür.” şeklinde 

yapılmıştır (sgk.gov.tr, s.1). 

2014-2018 yıllarını içine alan 10. Kalkınma Planı da tamamlayıcı özel 

sağlık sigortalarını desteklemiştir (sbb.gov.tr). 

Hazine Müsteşarlığı’nca yayınlanan 2013 yılında Özel Sağlık 

Sigortaları Yönetmeliği’nin 18. maddesinde tamamlayıcı ve 

destekleyici özel sağlık sigortası ürünleri düzenlenmektedir 

(tsb.org.tr). 

http://www.tsb.org.tr/
http://www.sgk.gov.tr/
http://www.sbb.gov.tr/
http://www.tsb.org.tr/
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3.7. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın Genel Sağlık Sigortası 

Kapsamında Uygulama Şekilleri  

5510 sayılı Kanununun 98. maddesindeki hükme göre, aynı Kanunun 

68. maddesinde yer alan katılım payları, tamamlayıcı ve/veya 

destekleyici sağlık sigortası poliçelerinin kapsamında 

değerlendirilemeyecektir. 

Ayrıca; 

a) Kurum tarafından finansmanı sağlanmayan sağlık hizmetlerine 

ait bedeller, 

b) İlave ücretlerin tutarları, 

c) Otelcilik ücretleri vb. hastadan alınabilecek ücretler, 

d) Sigorta şirketi ile sağlık hizmet sunucuları arasında yapacakları 

sözleşmeye göre, SUT’ta belirlenen fiyatları aşan hizmet 

tutarları, tamamlayıcı ve/veya destekleyici sağlık sigortasına 

konu olabilecektir. 

Tamamlayıcı ve/veya destekleyici sağlık sigortasından hizmet alan 

genel sağlık sigortalısı ile bakmakla yükümlü olunan kişilere aynı 

dönem içerisinde yararlandığı sağlık hizmeti bedellerinden; 

1. Kanunun 63. maddesi çerçevesinde sunulan sağlık hizmetleri 

kapsamında olanlar, SGK mevzuatında belirtildiği şekilde 

Kuruma, 
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2. 63. maddenin birinci fıkrasında belirtilen ve tamamlayıcı ve/veya 

destekleyici sağlık sigortası poliçesi kapsamında tanımlananlar, 

özel sağlık sigortasının ilgili şirketine, 

3. Poliçe kapsamında bulunmayan ilave ücretler, otelcilik 

hizmetleri, kapsam dışındaki sağlık hizmetleri gibi hasta 

tarafından karşılanma yükümlülüğü olan ücretler hastaya fatura 

edilecektir. 

4. Hasta katılım paylarının ise özel sigorta şirketlerince teminat 

konusu yapılamayacağı için hastalar tarafından ödenmesi 

gerekmektedir (sgk.gov.tr). 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Tamamlayıcı sağlık sigortasına sağladığı faydalar yönünden 

bakıldığında Genel Sağlık Sigortası tarafından belirli bir kısmı 

karşılanan tedavilerin, karşılanamayan kısmının tamamlayıcı sağlık 

sigortasınca ödenmesinin bireylere ekonomik yönden destek 

sağlaması ve bu sayede GSS üzerindeki maddi yükün de 

hafifletilmesi, uzun süren tedavi süreçlerinde sigortalının GSS 

kapsamı dışında bulunan konaklama hizmet bedellerini karşılaması, 

prim esnekliği ile hizmetin kapsamını seçebilme imkânı, sigorta paketi 

içerisinde ilgili teminatın seçilmesi halinde yurt dışı tedavi 

hizmetlerinden faydalanılması, karma sağlık sitemi ile getirilen 

tamamlayıcı sağlık sigortası ile bireylere daha kaliteli hizmet alma 

imkânı doğması, hastane ve doktor seçeneklerinin geniş kapsamlı 

olması, olarak gösterilebilir. 

http://www.sgk.gov.tr/
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Tüm yönleriyle bakıldığında tamamlayıcı sağlık sigortası 

uygulamasında yer alan bazı sorunlara değinmek gerekmektedir. Bu 

sorunların en önemlisi, sağlık kuruluşlarınca hizmet alanlardan talep 

edilen hasta katılım paylarının teminat içerisinde yer almamasıdır. 

Diğeri ise, Sağlık Uygulama Tebliği’nde reçete edilecek ilaçların en 

fazla dört kalemden oluşması ve yine bazı ilaçların bir kutuyu 

geçemeyecek şekilde reçete edilmesine ilişkin sınırlamadır. Bu sorun 

bireylerin daha çok hastaneye gitme zorunluluğunu doğurmaktadır.  

Sonuç olarak, çalışma kapsamında GSS ve TSS içeriklerine 

değinilmiş, birbirini tamamlayıcı nitelikte olan bu sigortalara ilişkin 

uygulamaların işleyişi, faydası ve eksik yönleri açıklanmaya 

çalışılmıştır. TSS’nın bireylerin daha modern ve geniş kapsamlı sağlık 

olanaklarına kavuşabilmesi için gelirleri nispetinde seçebilecekleri 

alternatif bir yöntem olduğu görülmektedir.   

TSS’nın genel sağlık sigortasının eksikliklerini giderme yönünde 

pozitif bir etkiye sahip olduğu yine önemli faydaları arasındadır. 

Tamamlayıcı sağlık sigortasının daha yaygın ve daha uygulanabilir 

olabilmesi için işverenlerin çalışanlarının özel sağlık imkanlarından 

yararlanabilmesi adına yatırılan TSS primlerinin özel sağlık sigortaları 

ödemelerinde olduğu gibi kısmi olarak ödedikleri vergi tutarlarından 

indirim yapılması, sigorta şirketlerinin prim oranlarında yeni 

düzenlemelerle her kesime hitap edebilecek seçenekler oluşturması 

önem taşımaktadır. 
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Kanunla sigorta düzenlemelerinde yetkili kuruluş olan Hazine ve 

Maliye Bakanlığı ile uygulamada diğer taraflar arasında yer alan SGK 

ve sigorta şirketlerinin görev alanlarının, uygulama şekillerinin açıkça 

belirlenmesi ve bilgi erişimi açısından elektronik anlamda da iş 

birliğinin sağlanması hususları dikkate alınmalıdır. 

Bireylerin beklentilerine cevap verilmesi açısından poliçe 

teminatlarının düşük maliyetlerle kapsamının genişletilmesi, sigorta 

şirketlerinin müşteri ilişkilerinde profesyonelleşmesi ve bu ilişkilerin 

geliştirilmesi amacıyla müşteri ilişkileri yönetimine ilişkin 

uygulamalarda hassasiyet gösterilmesi bu sigortaya olan ilginin 

artmasında etkili bir rol oynayabilir.  
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