ÝLERLEME RAPORU

Türkiye
Saðlýkta Dönüþüm Programý
Aðustos 2008

Prof. Dr. Recep AKDAÐ

ÝLERLEME RAPORU

Türkiye Saðlýkta
Dönüþüm Programý
Aðustos 2008

Prof. Dr. Recep AKDAÐ
Ankara 2008

2

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý

AÐUSTOS 2008

Baþ Editör:
Prof. Dr. Recep Akdað
Editörler:
Prof. Dr. Sabahattin Aydýn
Dr. Hüseyin Demirel

Katkýda Bulunanlar:
Prof. Dr. Necdet Ünüvar
Uz. Dr. Orhan F. Gümrükçüoðlu
Uz. Dr. Ýsmail Demirtaþ
Abdülkadir Atalýk
Prof. Dr. Nihat Tosun
Uz. Dr. Turan Buzgan
Yrd. Doç. Dr. Hakký Yeþilyurt
Dr. Ekrem Atbakan
Doç. Dr. Öner Odabaþ
Doç. Dr. Osman Güler
Uz. Dr. Seracettin Çom
Uz. Dr. Mehmet Uðurlu
Uz. Dr. Rýfat Köse
Dr. Mahmut Tokaç
Doç. Dr. Sinan Yol
Prof. Dr. M. Ý. Safa Kapýcýoðlu
Doç. Dr. Çetin Dinçel
Doç. Dr. Mustafa Ertek
Doç. Dr. Turan Aslan
Hikmet Çolak
Ali Yerlikaya
Prof. Dr. Murat Tuncer
Adem Keskin
Muhammed Gedik
Uz. Dr. Feyzullah Gümüþlü
Saffet Es
Nihat Akpýnar

T.C. Saðlýk Bakanlýðý Yayýn No: 749
ISBN: 978-975-590-273-9

Uz. Dr. Hasan Çaðýl
Kamuran Özden
Memet Atasever
Kenan Bozgeyik
Adnan Yýldýrým
Haydar Mezarcý
Osman Güzelgöz
Mine Tuncel
Harun Çelik
Uz. Dr. Bekir Keskinkýlýç
Dr. Ali Sait Septioðlu
Hakký Öztürk
Ali Þahin
Dr. Süleyman Can Numanoðlu
Dr. Salih Mollahaliloðlu
Dr. Ünal Hülür
Uz. Dr. Sinan Korukluoðlu
Dr. Mehmet Demir
Uz. Dr. M. Vasfi Yücel
Dr. Hasan Güler
Dr. Ufuk Akdýkan
Dr. Ertuðrul Ünkoç
Zeki Korkutata
Beyhan Uslu
Kader Kaya
Kibar Altunal
Bilge Aydýn

ÝÇÝNDEKÝLER
Sunuþ...................................................................................................................................................5
Önsöz...................................................................................................................................................7
Giriþ ....................................................................................................................................................9
Birinci Bölüm: Dünden Bugüne Saðlýk Politikalarýmýz ................................................................11
1920-1923 Yýllarý Arasý Saðlýk Politikalarý................................................................................13
1923-1946 Yýllarý Arasý Saðlýk Politikalarý................................................................................13
1946-1960 Yýllarý Arasý Saðlýk Politikalarý................................................................................14
1960-1980 Yýllarý Arasý Saðlýk Politikalarý................................................................................17
1980-2002 Yýllarý Arasý Saðlýk Politikalarý................................................................................18
2003 Yýlý Sonrasý Saðlýk Politikalarý: Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý.............................20
Ýkinci Bölüm: Saðlýkta Dönüþüm Programýnýn Etik, Politik ve Metodolojik Temelleri ............23
1. Sorun Tanýmlama ve Teþhis ......................................................................................................26
2. Politika Geliþtirme ....................................................................................................................27
3. Politik Karar ..............................................................................................................................28
4. Uygulama ..................................................................................................................................28
5. Deðerlendirme ..........................................................................................................................31
Üçüncü Bölüm: Saðlýkta Yeni Dönem ...........................................................................................33
1. Ýnsan Merkezli Hizmet Anlayýþýna Doðru Zihniyet Deðiþimi ...................................................35
2. Yaygýn ve Eþit Saðlýk Güvencesi: Genel Saðlýk Sigortasý ..........................................................37
3. Koruyucu ve Temel Saðlýk Hizmetlerinde Seferberlik ..............................................................40
a) Saðlýk Ocaklarýna Yeni Çehre ve Yeni Görevler .................................................................41
b) Acil Saðlýk Hizmetlerinde Sýçrama ......................................................................................44
c) Afetlerde Saðlýk Organizasyonu ve
Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE).........................................................................46
d) Kronik Hastalýklar Ýçin Toplumsal Hareket ve Bilinç Geliþimi ..........................................47
e) Bulaþýcý Hastalýklarla Etkili Mücadele ................................................................................49
f) Geleceðimizin Teminatý: Anne ve Çocuk Saðlýðý..................................................................53
g) Baðýþýklama Programlarý: Aþýlar ...........................................................................................60
h) Cinsel Saðlýk ve Üreme Saðlýðý Programý .............................................................................62
4. Birinci Basamak Saðlýk Hizmetlerinde Dönüþüm: Aile Hekimliði ...........................................64
5. Hastane Hizmetlerinde Zihniyet Deðiþimi ...............................................................................69
a) Saðlýkta Ayýrýmcýlýðýn Kaldýrýlýþý:
Kamu Hastanelerinin Tek Çatý Altýna Alýnmasý .................................................................69
b) Hastanelerde Yerinden Yönetim .........................................................................................69
c) Hastane Hizmetlerinde Yeniden Yapýlanma .........................................................................70
d) Özel Hastanelerin Kapýsýnýn Herkese Açýlmasý ...................................................................75
6. Performansa Göre Ek Ödeme, Kalite ve Akreditasyon ...........................................................77
7. Saðlýkta Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi .........................................................................................82
a) Ýnsan Kaynaklarý Durum Tespiti ve Çözüm Planlamasý .......................................................82
b) Saðlýk Ýnsan Kaynaðý Ýstihdamýnda Hamle ..........................................................................85
c) Personel Atamalarýnda Þeffaflýk ...........................................................................................86
d) Saðlýk Personeli Eðitimi ........................................................................................................89
8. Ulusal Ýlaç Politikasý..................................................................................................................90
a) Ýlaç Fiyatlarýnda Ýndirim .......................................................................................................90
b) Eczanelerin Herkese Açýlmasý ..............................................................................................92
c) Akýlcý Ýlaç ve Malzeme Yönetimi .........................................................................................92
9. Saðlýk Bilgi Sistemi....................................................................................................................93
10. Yatýrýmlarda Akýlcýlýk................................................................................................................96
11. Her Saðlýk Bölgesine Bir Saðlýk Þehri .......................................................................................98
12. Ýl Deðerlendirmeleri: Karýþ Karýþ Seksenbir Ýl ..........................................................................99
13. Dinamik ve Saðlýklý Dýþ Ýliþkiler ............................................................................................103
14. Saðlýk Bakanlýðýnýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý.........................................................................105
15. Saðlýk Harcamalarý ..................................................................................................................106
Dördüncü Bölüm: Yeni Ufuklara Doðru......................................................................................109
a) 2009 - 2013 Stratejik Plan..................................................................................................112
b) Tamamlanmak Üzere Olan Çalýþmalar ..............................................................................116
Son Söz ............................................................................................................................................136
Kaynaklar ........................................................................................................................................137

3

Sunuþ

Halkýmýzýn etkili, hakkaniyetli, ulaþýlabilir ve kaliteli bir saðlýk
hizmeti alabilmesi için Hükümet Programýmýz ve Acil Eylem
Plânýmýzda taahhüt ettiðimiz iþleri birer birer hayata geçirdik.
Saðlýkta Dönüþüm Programýný uygulamaya koyduk ve bu alanda
hizmetimize kesintisiz bir þekilde devam ediyoruz.
Saðlýk hizmetlerinin bir ülkeyi yaþanýlýr kýlan en önemli
kriterlerden biri olduðunu bilerek, halkýmýza kaliteli, kolay
eriþilebilir, güler yüzlü bir hizmet sunulabilmesi için bütün
imkânlarýmýzý seferber ettik.
Hükümet olarak biz, halkýmýzýn en çok incinebilir olduðu saðlýk alanýnda; Devletine
güvenmesini, ezilmeden ve üzülmeden saðlýk hizmeti alabilmesini her zaman önceledik
ve önemsedik. Böylelikle vatandaþýmýzýn; çocuðunu, eþini, anne-babasýný tedavi
ettirirken onur duyabileceði, þefkatini doya doya yaþadýðý bir Devleti olsun istedik.
Saðlýkta Dönüþüm Programýný ciddiyet, kararlýlýk ve titizlikle uyguladýðýmýz içindir
ki, artýk bütün vatandaþlarýmýz hiçbir ayrýma tabi tutulmadan bu ülkenin eþit ve
onurlu vatandaþlarý olarak diledikleri saðlýk kurumundan hizmet alabilmekte, ilaçlarýný
temin edebilmektedir. Hastanelerimiz daha modern hale getirilmiþ, getirilmeye de
hýzla devam edilmektedir.
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Biz bütün bunlarý baþarýrken, vatandaþlarýmýza haklarý olan çaðdaþ ve nitelikli saðlýk
hizmeti sunulabilmesini bir lütuf olarak deðil, sorumluluðumuz, asli görevimiz olarak
idrak ettik. Çünkü bizim için siyasetin de, icraatýn da temeli insandýr. Ýnsaný yaþat
ki, devlet yaþasýn felsefesi en önemli düsturumuzdur.
Annelerin saðlýklý bebekler doðurmasý, evlatlarýn anne-babalarýnýn saðlýklarýndan
emin olmalarý için çabalarken, bu hizmeti sunan bütün saðlýk çalýþanlarýnýn her bir
ferdini de mevcut imkânlarýmýz ölçüsünde memnun edecek yeni düzenlemeleri
cesurca gerçekleþtirdik.
Saðlýklý bir toplumun inþasý yolunda, diðer alanlardaki çabalarýmýzý saðlýk hizmetleri
ile taçlandýrmayý sürdürmek en önemli hedefimizdir. Çünkü milletimizin her hizmetin
en iyisine layýk olduðunu biliyor ve önce insan diyerek yolumuza devam ediyoruz.
Saðlýkta Dönüþüm Programýnýn uygulanmasýna emeði geçen herkesi gönülden
kutluyor, milletim adýna þükranlarýmý sunuyorum.
Sevgilerimle...
Recep Tayyip ERDOÐAN
Baþbakan

Önsöz
Bildiðiniz gibi, saðlýk alanýnda beþ buçuk yýl içinde Saðlýkta
Dönüþüm Programý ile önemli bir dönüþüm gerçekleþtirdik.
Bu dönüþümle ana amacýmýz, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin
saðlýk sistemini 21. yüzyýl vizyonuna uygun hale getirmek ve
insanýmýza hakký olan kaliteli saðlýk hizmetini sunmaktýr.
Biz 58, 59 ve 60. Cumhuriyet Hükümetleri olarak, Devletimizin
vatandaþlarýna insanca, eþit ve çaðdaþ bir saðlýk hizmeti
sunabilme gücünün var olduðuna inanarak yola çýktýk. Bu
inancýmýzý Cumhuriyetimizin kuruluþundan baþlayarak saðlýk
alanýnda ortaya konan bütün gayretleri deðerlendirerek
güçlendirdik.
Dünyanýn birçok geliþmiþ ülkesinde saðlýk sistemlerini yerinde inceleyip deðerlendirerek,
ülkemizde devraldýðýmýz mirasla birleþtirdik ve kendimize mahsus, merkezinde bizzat
insanýmýz olan bir Türkiye Modeli olarak Saðlýkta Dönüþüm Programýný geliþtirdik.
Bu modelin bütün bileþenlerini milletimizden aldýðýmýz güçle, Baþbakanýmýzýn
talimatlarý, Hükümetlerimizin kararlýlýðý ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin desteðiyle
uygulamaya koyduk.
Bugün bu programýn saðlýklý hayata katkýlarýný ve en önemli sonuçlarýný hep birlikte
yaþýyoruz. Yarýn çok daha iyisini baþaracaðýmýza da inanýyoruz.
Yaþadýðýmýz bu verimli süreç sonunda geriye dönüp baktýðýmýzda hükümetimizin
aldýðý mesafe net olarak görülmektedir. Tabii ki biz gelinen noktayý yeterli görmüyoruz.
Yapacak daha çok iþimiz, verecek hizmetimiz, akýtacak çok terimiz var.
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22 Temmuz genel seçimlerinin ardýndan kurulan 60. Cumhuriyet Hükümeti Saðlýk
Bakanlýðý olarak, edindiðimiz 5 yýllýk tecrübe ve attýðýmýz baþarýlý adýmlar ýþýðýnda
Saðlýkta Dönüþüm Programýmýzý geniþleterek 3 yeni baþlýk daha ilave ettik:
1. Daha iyi bir gelecek için saðlýðýn geliþtirilmesi ve saðlýklý hayat programlarý,
2. Taraflarýn harekete geçirilmesi ve sektörler arasý iþbirliði için çok yönlü saðlýk
sorumluluðu,
3. Uluslararasý alanda ülkenin gücünü artýracak sýnýr ötesi saðlýk hizmetleri.
Saðlýk Bakanlýðýnýn 2009-2013 yýllarýný kapsayan stratejik planýný tamamladýk.
Bu geliþmeler çerçevesinde geldiðimiz noktanýn tespiti ve vizyonumuzun tüm
paydaþlarýmýza aktarýlmasý sorumluluðu bu kitabý sizlerle paylaþmamýzý saðladý.
Saðlýkta dönüþümün ruhunu kavrayarak insanýmýzýn saðlýðý için gece gündüz demeden
fedakârca gayret gösteren herkese; hekimi, hemþiresi, ebesi, teknisyeni, memuru,
þoförü velhasýl bütün saðlýk camiamýza bu vesile ile þükranlarýmýzý sunuyoruz.
Dün böyle deðildi, yarýn daha iyi olacak...
Saygýlarýmla...
Prof. Dr. Recep AKDAÐ
Saðlýk Bakaný

Giriþ

Saðlýk hizmetlerinin iyileþtirilmesi, saðlýk altyapýsý ve örgütlenmenin düzenlenmesine
yönelik çalýþmalar, saðlýk politikalarýnda önemli deðiþimleri gerektirmektedir.
Saðlýk politikalarýnýn küresel eðilimlerden etkilenmediðini ileri sürmek gerçekçi olmaz.
Ancak, Dünya Saðlýk Örgütü, saðlýk sistemleri ile ilgili birçok öncelikler öne sürse
de, her ülkenin kendi þartlarý doðrultusunda bir sistem oluþturmasýný önermektedir.
Cumhuriyet tarihi boyunca ülkemizde uygulanan saðlýk politikalarý bazý temel deðiþim
dönemleri geçirmiþtir. Refik Saydam dönemi (1923), Behçet Uz dönemi (1946), saðlýk
hizmetlerinde sosyalizasyon uygulamasýnýn baþlangýcý (1963) önemli dönüm noktalarýdýr.
Saðlýkta Dönüþüm Programý (2003) bu dönüm noktalarýndaki son halkayý
oluþturmaktadýr.
Saðlýkta Dönüþüm Programýnýn amaçlarýyla uyumlu olarak 2006 yýlýnda hazýrlanan
9. Kalkýnma Planý saðlýk hizmetlerine eriþimin kolaylaþtýrýlmasý, hizmet kalitesinin
artýrýlmasý, Saðlýk Bakanlýðý'nýn planlama ve denetleme rolünün güçlendirilmesi,
saðlýk bilgi sistemlerinin geliþtirilmesi, akýlcý ilaç ve malzeme kullanýmýnýn saðlanmasý
ve genel saðlýk sigortasý sisteminin oluþturulmasýný öngörmektedir.
Bu eksende yürütülen Saðlýkta Dönüþüm Programý ulusal politikanýn bütünleyici
parçasýdýr. Bu programýn gerçekleþmesi ile saðlýk hizmetleri, geleceðin hýzla deðiþen
ve dönüþen saðlýk önceliklerini karþýlayabilecek dinamik bir zemin kazanmaktadýr.
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Bu çalýþma ile, yakýn dönem saðlýk politikalarýndan yola çýkýlarak özgün bir Türkiye
Modeli olarak uygulamakta olduðumuz Saðlýkta Dönüþüm Programýyla katettiðimiz
mesafeyi örneklerle dikkatinize sunuyoruz. Daha önce Nereden Nereye: Türkiye
Saðlýkta Dönüþüm Programý adýyla yayýnladýðýmýz baþarý öykülerini güncellenmiþ
olarak ve yeni eklerle bu kitapta bulacaksýnýz. Amacýmýz ilgili bütün kesimlerle ve
saðlýðýn bütün paydaþlarýndan alacaðýmýz geri bildirimlerle yolumuza devam etmektir.

BÖLÜM 1

Dünden Bugüne
Saðlýk Politikalarýmýz

Dünden Bugüne
Saðlýk Politikalarýmýz
Selçuklu-Osmanlý týp geleneðinin sürekliliði yanýnda, saðlýk hizmetlerinin
organizasyonunda da bir kültür birliðinin varlýðý göze çarpmaktadýr. Genç
Cumhuriyetimizin kuruluþu ile birlikte bu yapý geliþtirilirken, bütün kurumlarý ile
devlet örgütlenmesi ve hizmet politikalarýnýn oluþturulmasýnda daha çok batýya dönük
bir yol izlenmiþtir. Saðlýk politikalarý bu süreçte, dünyadaki eðilimlerden baðýmsýz
kalamayarak, temel tercih deðiþiklikleri göstermiþtir.
1920-1923 Yýllarý Arasý Saðlýk Politikalarý
Saðlýk Bakanlýðý, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açýlýþýný takiben 3 Mayýs 1920
tarihinde 3 sayýlý kanun ile kurulmuþtur. Ýlk Saðlýk Bakaný Dr. Adnan Adývardýr. Bu
dönem saðlýkla ilgili düzenli bir kayýt fýrsatý olmamýþ; daha çok savaþ yaralarýnýn
sarýlmasýna ve mevzuat geliþtirmeye odaklanýlmýþtýr.
1923-1946 Yýllarý Arasý Saðlýk Politikalarý
Cumhuriyetin ilaný sonrasý Saðlýk Bakaný olan Dr. Refik Saydam 1937 yýlýna kadar
süren bakanlýðý süresince, ülkemizin saðlýk hizmetlerinin kuruluþunda ve geliþmesinde
büyük katkýlar saðlamýþtýr. Günümüze ulaþan verilere göre 1923 yýlýnda, ülkemizde
saðlýk hizmetleri hükümet, belediye ve karantina tabiplikleri, küçük sýhhiye
memurluklarý, 86 adet yataklý tedavi kurumu, 6.437 hasta yataðý, 554 hekim, 69
eczacý, 4 hemþire, 560 saðlýk memuru ve 136 ebe ile veriliyordu.
Bu dönemde,
- 1219 sayýlý Tababet ve Þuabatý Sanatlarýnýn Tarzý Ýcrasýna Dair Kanun (1928),
- 1593 sayýlý Umumi Hýfzýssýhha Kanunu (1930),
gibi halen yürürlükte olan kanunlar çýkarýlmýþtýr.
Refik Saydam döneminde saðlýk politikalarý þu dört ilke ile belirlenmiþtir:
1- Saðlýk hizmetlerinin plan ve programý ile yönetiminin tek elden yürütülmesi,
2- Koruyucu hekimliðin merkezi yönetimin, tedavi edici hekimliðin ise yerel
yönetimlerin hizmet alaný olarak ayrýþmasý,
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3- Saðlýk insan gücü ihtiyacýný karþýlamak üzere týp fakültelerinin cazibesinin
artýrýlmasý, yatýlý týp talebe yurtlarý açýlmasý, mezunlarýna mecburi hizmet konulmasý,
4- Sýtma, frengi, trahom, verem, cüzzam gibi bulaþýcý hastalýklarla mücadele
programlarýnýn baþlatýlmasý.
Bu ilkeler ýþýðýnda;
- Saðlýk hizmetleri, geniþ bölgede tek amaçlý hizmet/ dikey örgütlenme modeli
ile yürütülmüþtür,
- Yasal düzenlemelerle, koruyucu hekimlik kavramý geliþtirilmiþ, yerel yönetimlerin
hastane açmalarý teþvik edilmiþ, her ilçede hükümet tabipliði kurulmuþtur,
- Nüfusun çok olduðu yerlerden baþlayarak 1924te 150 ve 1936da 20 ilçe merkezinde
muayene ve tedavi evleri açýlmýþ, hekimlerin serbest çalýþmalarý yasaklanmýþtýr,
- Ýllere rehber olmak üzere ilk olarak 1924te Ankara, Diyarbakýr, Erzurum, Sivas
Numune Hastaneleri ve 1936da Haydarpaþa, 1946da Trabzon ve 1970te Adana
Numune Hastaneleri açýlmýþtýr.
1946-1960 Yýllarý Arasý Saðlýk Politikalarý
Ülkemizin Cumhuriyet dönemi ilk saðlýk planý olarak da adlandýracaðýmýz Birinci
On Yýllýk Milli Saðlýk Planý 1946 tarihindeki Yüksek Saðlýk Þurasýnca onaylanmýþtýr.
Bu plan Saðlýk Bakaný Behçet Uz tarafýndan 12 Aralýk 1946da açýklanmýþtýr. Ancak
yoðun bir çalýþmayla hazýrlanan bu plan kanunlaþamadan, Behçet Uz, Saðlýk
Bakanlýðýndan ayrýlmak durumunda kalmýþtýr.
Yaklaþýk bir buçuk yýlda kanun tasarýsý haline gelen Milli Saðlýk Planý, Dr. Behçet
Uz, Hasan Saka hükümetinde de (10.8.1947/10.6.1948) Saðlýk Bakaný olunca
Bakanlar Kurulunda ve TBMM nin dört komisyonunda görüþülüp kabul edildiði
halde, hükümet deðiþikliði nedeniyle kanunlaþamamýþtýr. Yeni Saðlýk Bakaný olan
Dr. Kemali Bayazit tarafýndan plan geri çekilmiþtir.
Milli Saðlýk Planý ve Milli Saðlýk Programý yasal metin haline getirilerek tümüyle
uygulanamamýþ olsa da, içerdiði düþüncelerden büyük kýsmý ülkemizin saðlýk
yapýlanmasýný derinden etkilemiþtir.
Temel yapý olarak, o güne kadar yerel yönetimlerin denetiminde olan yataklý tedavi
kurumlarý merkezden yönetilmeye baþlanmýþtýr.

DÜNDEN BUGÜNE SAÐLIK POLÝTÝKALARIMIZ

Milli Saðlýk Planýnda köy ve köylülerimizi saðlýk teþkilatýna kavuþturmak ilkesi
çerçevesinde, her 40 köy için 10 yataklý bir saðlýk merkezi kurularak tedavi edici
hekimlikle koruyucu saðlýk hizmetlerinin birlikte verilmesi saðlanmaya çalýþýlmýþtýr.
Bu merkezlere iki hekim, bir saðlýk memuru, bir ebe ve bir ziyaretçi hemþire ile onar
köylük gruplarda çalýþacak köy ebesi ve köy saðlýk memurlarý atanmaya çalýþýlmýþtýr.
1945 yýlýnda 8 adet olan Saðlýk Merkezi sayýsý, 1950 yýlýnda 22ye, 1955de 181e,
1960 yýlýnda 283e yükseltilmiþtir.
Saðlýk Bakanlýðý bünyesinde 1952 yýlýnda Ana Çocuk Saðlýðý Þube Müdürlüðü
kurulmuþtur. Birleþmiþ Milletler Çocuklara Yardým Fonu (UNICEF) ve Dünya Saðlýk
Teþkilatý (WHO) gibi milletlerarasý teþekküllerden iþbirliði ve yardým temin edilerek,
Ankara da 1953 te bir Ana ve Çocuk Saðlýðý Tekâmül Merkezi tesis olunmuþtur.
Bu dönemde çocuk ölümleri ve enfeksiyonlara baðlý ölümlerin çok yoðun olmasý, nüfus
artýrýcý politikalarýn hassasiyetle uygulanmasýna yol açmýþtýr. Bu çerçevede saðlýk merkezleri,
doðumevleri ve enfeksiyon hastalýklarýna yönelik saðlýk tesisleri ve saðlýk insan kaynaklarý
geliþimi konusunda önemli mesafeler alýnmýþtýr.
Doðumda beklenen yaþam süresi ortalama olarak, 19501955 yýllarýnda 43.6 yýl,
19601965 yýllarýnda 52.1 yýl, 19701975 yýllarýnda 57.9 yýl olarak gerçekleþmiþtir.
Birinci On Yýllýk Milli Saðlýk Planýnýn devamý niteliðinde olan ve 8 Aralýk 1954
tarihinde Saðlýk Bakaný Dr. Behçet Uz tarafýndan açýklanan Milli Saðlýk Programý
ve Saðlýk Bankasý Hakkýnda Etütler ülkemizin saðlýk planlamasýnýn ve organizasyonun
temel yapý taþlarýndan olmuþtur.
Milli Saðlýk Planýnda ülkemiz yedi saðlýk bölgesine ayrýlýyor, her bölgeye bir týp fakültesi
kurularak hekim ve diðer saðlýk personeli sayýsýný artýrýlmasý düþünülüyordu (Ankara,
Balýkesir, Erzurum, Diyarbakýr, Ýzmir, Samsun, Seyhan). Milli Saðlýk Programýnda ise
16 saðlýk bölgesi yapýlanmasý öngörülmüþ ve bu çerçevede planlama yapýlmýþtýr
(Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakýr, Elazýð, Erzurum, Eskiþehir, Ýstanbul, Ýzmir,
Konya, Sakarya, Samsun, Seyhan, Sivas, Trabzon, Van).
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Ýnsan kaynaklarý altyapýsý oluþturulmasý maksadýyla Ýstanbul ve Ankara Üniversitesi
Týp Fakültesinden sonra Ege Üniversitesi Týp Fakültesi 1955 yýlýnda öðrenci alýmýna
baþlamýþtýr. 1950 yýlýyla 1960 yýlý karþýlaþtýrýldýðýnda hekim sayýsý 3.020den 8.214e,
hemþire sayýsý 721den 1658e, ebe sayýsý da 1.285ten 3.219a yükseltilmiþtir. Her 3
meslek grubunda da 10 yýl içinde % 100den fazla artýþ saðlanmýþtýr.
Hastane ve saðlýk merkezlerinin sayýsý da artýrýlarak, ayný çerçevede yatak sayýlarýnda
da artýþlar saðlanmýþtýr. Özellikli hizmet alanlarýndan çocuk hastaneleri, doðumevleri
ve verem hastaneleri sayýsýnda da geliþmeler sevindirici olmuþtur.
1950 yýlýnda Saðlýk Bakanlýðýna baðlý 118 kurumda 14.581 yatak sayýsý var iken,
1960 yýlýna gelindiðinde 442 kurumda 32.398 yatak sayýsýna ulaþýlmýþtýr. Her ne kadar
bu rakamlara yerel idarelere ait hastanelerin merkezi idarenin eline alýnmasý etki
etmiþ olsa da, yüz bin kiþiye düþen yatak sayýsý oranýna baktýðýmýzda, 1950 yýlýnda
yüz bin kiþiye 9 yatak düþerken, 1960 yýlýna gelindiðinde bu oran 16,6ya çýkmýþtýr.
Saðlýk kurumlarý ve yatak sayýlarýmýzda bu olumlu geliþmeler olurken, saðlýk
göstergelerimizde de yüz güldürücü iyileþmeler meydana gelmiþtir.
Verem hastalýðýndan ölümler bu dönemde ciddi ölçüde azaltýlmýþtýr. Bebek ölüm
hýzýnda da ayný yüz güldürücü sonuçlar alýnmýþtýr.
Türkiyede il ve ilçe merkezlerinde tüberküloza baðlý ölüm hýzý 1946 yýlýnda yüzbinde
150 iken, 1960 yýlýnda yüzbinde 52ye inmiþtir.
Bebek ölüm hýzý 1950 yýlýnda binde 233 iken, 1960 yýlýnda binde 176ya düþürülmüþtür.
Hem Milli Saðlýk Planý ve hem de Milli Saðlýk Programýnda, halký bir ücret karþýlýðýnda
sigortalamak, sigortasý olmayan ve tedavi giderlerini ödeyemeyenlerin masraflarýný
özel idare bütçesinden saðlamak, bir saðlýk bankasý kurarak saðlýk harcamalarýnýn
finansmanýný buradan saðlamak, ilaç, serum ve aþý gibi týbbi malzemelerin üretimini
denetim altýna almak, süt ve mama gibi çocuk besinlerini saðlayacak sanayi kuruluþlarýný
oluþturmak gibi hedefler bulunmaktaydý.
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Bu çerçevede 1947 yýlýnda Refik Saydam Hýfzýssýhha Merkezi Baþkanlýðý bünyesinde
Biyolojik Kontrol Laboratuarý kurulmuþ ve bir aþý istasyonu hizmete açýlmýþtýr. Bu yýldan
itibaren deri içi yolu ile uygulanan BCG aþýsý üretimine geçilmiþtir. Boðmaca aþýsý ise,
ülkemizde ilk olarak 1948 yýlýnda üretilmeye baþlanmýþtýr.
Yine bu çerçevede Ýþçi Sigortalarý Ýdaresi (Sosyal Sigortalar Kurumu) (1946) yýlýnda
kuruldu. 1952 yýlýndan itibaren sigortalý iþçiler için saðlýk kuruluþlarý ve hastaneler
açýlmaya baþlanmýþtýr.
Bu dönemde sivil toplum örgütlerinin ve bazý týp mesleklerinin hukuki altyapýlarýný
bugünümüze taþýyan mevzuat da oluþturulmuþtur:
Türk Tabipleri Birliði Kanunu (1953/6023)
Eczacýlar ve Eczaneler Kanunu (1953/6197)
Hemþirelik Kanunu (1954/6283)
Türk Eczacýlarý Birliði Kanunu (1956/6643)
1960-1980 Yýllarý Arasý Saðlýk Politikalarý
1961 yýlýnda 224 sayýlý Saðlýk Hizmetlerinin Sosyalleþtirilmesi Hakkýndaki Kanun çýktý.
Sosyalizasyon fiilen 1963 yýlýnda baþladý, 1983te ülkenin tümüne yayýldý. Yaygýn, sürekli,
entegre, kademeli, il içinde bütünleþmiþ bir yapý anlayýþýyla saðlýk evleri, saðlýk ocaklarý,
ilçe ve il hastaneleri þeklinde bir yapýlanmaya gidildi.
1965te 554 sayýlý Nüfus Planlamasý Hakkýnda Kanun çýktý. Pro-natalist (nüfusu
artýrýcý) politikadan anti-natalist (nüfus artýþ hýzýný sýnýrlayýcý) politikaya geçildi.
Geniþ bölgede tek yönlü hizmet ilkesinin alternatifi olan dar bölgede çok yönlü
hizmet anlayýþý geldi.
1967 yýlýnda Genel Saðlýk Sigortasý için bir kanun taslaðý hazýrlandýysa da, Bakanlar
Kuruluna sevk edilemedi. 1969 yýlýnda 2. Beþ Yýllýk Kalkýnma Planýnda Genel Saðlýk
Sigortasýnýn kurulmasý tekrar öngörüldü. 1971de Genel Saðlýk Sigortasý Kanun Taslaðý,
Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderildi fakat kabul edilmedi. 1974 yýlýnda Meclise
tekrar sunulan taslak görüþülmedi.
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1978de Saðlýk Personelinin Tam Süre Çalýþma Esaslarýna Dair Kanun çýktý. Kamu
personeli olan doktorlarýn muayenehane açmasý yasaklandý. 1980 yýlýnda Saðlýk
Personelinin Tazminat ve Çalýþma Esaslarýna Dair Kanun ile bu kanun yürürlükten
kaldýrýlarak tekrar muayenehane serbestliði getirildi.
1980-2002 Yýllarý Arasý Saðlýk Politikalarý
1982 Anayasasý vatandaþlarýn sosyal güvenlik hakkýna sahip olmalarýnýn yaný sýra, bu
hakkýn gerçekleþmesinin devletin sorumluluðunda olduðuna yönelik hükümler içermektedir.
Anayasanýn 60. maddesine göre herkes sosyal güvenlik hakkýna sahiptir ve Devlet bu
güvenliði saðlayacak gerekli tedbirleri alýr, teþkilatý kurar demektedir. Ayrýca Anayasanýn
56. maddesinde Devlet, herkesin hayatýný, beden ve ruh saðlýðý içinde sürdürmesini
saðlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artýrarak, iþbirliðini gerçekleþtirmek
amacýyla saðlýk kuruluþlarýný tek elden planlayýp hizmet vermelerini düzenler. Devlet,
bu görevini kamu ve özel kesimdeki saðlýk ve sosyal kurumlardan yararlanarak, onlarý
denetleyerek yerine getirir ifadeleri yer almaktadýr. Ayný maddede Genel Saðlýk Sigortasý
kurulabileceðine dair bir hüküm yer almýþtýr.
1987 yýlýnda Saðlýk Hizmetleri Temel Kanunu çýkarýlmýþtýr. Ancak bu kanunun
uygulanmasýna yönelik düzenlemeler yapýlamadýðý ve bazý maddeleri Anayasa
Mahkemesi tarafýndan iptal edildiði için, bütünüyle uygulama imkâný bulunamamýþtýr.
1990 yýlýnda Devlet Planlama Teþkilatý (DPT) tarafýndan, saðlýk sektörü ile ilgili bir
temel plan hazýrlatýlmýþ, Saðlýk Bakanlýðý ve Devlet Planlama Teþkilatý tarafýndan
yürütülen bu Saðlýk Sektörü Master Plan Etüt Çalýþmasý bir anlamda saðlýk
reformlarýnýn ele alýndýðý bir sürecin baþlangýcýný oluþturmuþtur.
1992 ve 1993de Birinci ve Ýkinci Ulusal Saðlýk Kongreleri yapýlarak, saðlýk reformunun
teorisi çalýþmalarýna hýz verilmiþtir. 1992 yýlýnda 3816 sayýlý kanunla sosyal güvenlik
kapsamýnda olmayan düþük gelirli vatandaþlar için yeþil kart uygulamasý baþlatýlmýþtýr.
Böylece saðlýk hizmetlerine eriþim konusunda yeterli ekonomik düzeyden mahrum
olan ekonomik gücü zayýf insanlarýn, sýnýrlý da olsa, saðlýk sigortacýlýðý içine alýnmasý
saðlanmýþtýr.
1993 yýlýnda Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan Ulusal Saðlýk Politikasý; destek,
çevre saðlýðý, yaþam biçimi, saðlýk hizmetlerinin sunumu, saðlýklý Türkiye hedefleri
olmak üzere baþlýca beþ ana bölümü içermekteydi.
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1998 yýlýnda Genel Saðlýk Sigortasý, Kiþisel Saðlýk Sigortasý Sistemi ve Saðlýk Sigortasý
Ýdaresi Baþkanlýðý Kuruluþ ve Ýþleyiþ Kanunu Tasarýsý adý altýnda, Bakanlar Kurulunca
TBMMye sunulmuþ, ancak kanunlaþamamýþtýr. 2000 yýlýnda, Genel Saðlýk Sigortasý
ile ilgili olarak, Saðlýk Sandýðý adý altýnda tanýmlanan bir kanun tasarý taslaðý
bakanlýklarýn görüþüne gönderilmiþ ancak bu da sonuçlanmamýþtýr.
1990lý yýllarda yürütülen Saðlýk Reformu çalýþmalarýnýn ana bileþenleri þunlardý:
1- Sosyal güvenlik kurumlarýnýn tek çatý altýnda toplanarak Genel Saðlýk Sigortasýnýn
kurulmasý,
2- Birinci basamak saðlýk hizmetlerinin aile hekimliði çerçevesinde geliþtirilmesi,
3- Hastanelerin özerk saðlýk iþletmelerine dönüþtürülmesi,
4- Saðlýk Bakanlýðýnýn koruyucu saðlýk hizmetlerine öncelik veren saðlýk hizmetlerini
planlayýp denetleyen bir yapýya kavuþturulmasý.
Görüldüðü gibi bu dönem önemli teorik çalýþmalarýn yapýldýðý ancak bunlarýn yeterince
uygulama alanýnýn bulunamadýðý bir dönem olmuþtur.
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2003 Yýlý Sonrasý Saðlýk Politikalarý: Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý
3 Kasým 2002 seçimlerinin hemen ardýndan 16 Kasým 2002 tarihinde açýklanan Acil
Eylem Planýnda Herkese Saðlýk baþlýðý altýnda saðlýk alanýnda yürütülmesi öngörülen
temel hedefler belirtilmiþtir. Bunlarýn baþlýcalarý:
1234567891011-

Saðlýk Bakanlýðýnýn idari ve fonksiyonel açýdan yeniden yapýlandýrýlmasý,
Tüm vatandaþlarýn genel saðlýk sigortasý kapsamý altýna alýnmasý,
Saðlýk kuruluþlarýnýn tek çatý altýnda toplanmasý,
Hastanelerin idari ve mali açýdan özerk bir yapýya kavuþturulmasý,
Aile hekimliði uygulamasýna geçilmesi,
Anne ve çocuk saðlýðýna özel önem verilmesi,
Koruyucu hekimliðin yaygýnlaþtýrýlmasý,
Özel sektörün saðlýk alanýna yatýrým yapmasýnýn özendirilmesi,
Tüm kamu kuruluþlarýnda alt kademelere yetki devri,
Kalkýnmada öncelikli bölgelerde yaþanan saðlýk personeli eksikliðinin giderilmesi,
Saðlýk alanýnda e-dönüþüm projesinin hayata geçirilmesi.

Acil Eylem Planýnýn belirlenmesinden hemen sonra, 2003 yýlý baþýnda Saðlýkta
Dönüþüm Programý hazýrlanarak Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan kamuoyuna duyuruldu.
Saðlýkta Dönüþüm Programý 8 tema etrafýnda dönüþmeyi hedefledi:
1- Planlayýcý ve denetleyici Saðlýk Bakanlýðý,
2- Herkesi tek çatý altýnda toplayan genel saðlýk sigortasý,
3- Yaygýn, eriþimi kolay ve güler yüzlü saðlýk hizmet sistemi,
a) Güçlendirilmiþ temel saðlýk hizmetleri ve aile hekimliði,
b) Etkili, kademeli sevk zinciri,
c) Ýdari ve mali özerkliðe sahip saðlýk iþletmeleri,
4- Bilgi ve beceri ile donanmýþ, yüksek motivasyonla çalýþan saðlýk insan gücü,
5- Sistemi destekleyecek eðitim ve bilim kurumlarý,
6- Nitelikli ve etkili saðlýk hizmetleri için kalite ve akreditasyon,
7- Akýlcý ilaç ve malzeme yönetiminde kurumsal yapýlanma,
8- Karar sürecinde etkili bilgiye eriþim: Saðlýk bilgi sistemi.
2003-2008 yýllarý saðlýkta birçok taþýn yerinden oynadýðý önemli bir dönem olmuþtur.
2003 yýlý baþýnda hazýrlanarak kamuoyuna duyurulan program, sosyalizasyon baþta
olmak üzere geçmiþ birikimlerimiz ve tecrübelerimizden, son dönemlerde yürütülen
saðlýk reformu çalýþmalarýndan ve dünyadaki baþarýlý örneklerden ilham alýnarak
hazýrlanmýþtýr.
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Cumhuriyetimizin kuruluþundan günümüze kadar saðlýkta atýlan bütün adýmlar
deðerlendirilmiþ, daha önce Bakanlýk bünyesinde yürütülen proje çalýþmalarý gözden
geçirilmiþ ve geçmiþin olumlu mirasýna sahip çýkýlmýþtýr.
Saðlýkta Dönüþüm Programýnýn uygulamaya konduðu son birkaç yýlda ülkemiz, saðlýk
politikalarýndaki deðiþikliklerin kamuoyunda sýkça tartýþýldýðý, ortaya konan icraatlarýn
hizmet sunanlar kadar hizmet alanlar tarafýndan belirgin bir þekilde hissedildiði bir
sürece tanýklýk etmiþtir.
Saðlýk hizmetlerinde dün yakýnma konusu olan konular deðiþmiþ, artýk kuyruklardan
çok hasta memnuniyeti, saðlýk hizmetine eriþimden çok hasta güvenliði tartýþýlýr
olmuþtur. Ýlaç kuyruðunda bekleyen hastalarýn ýstýrabý yerine ilaç harcamalarýnýn
miktarý medya gündemine girmiþtir.
Parasýzlýktan rehin kalan hastalar yerine, sosyal güvenliðin kapsamý ve Genel Saðlýk
Sigortasý ana konular olmuþtur. Acil hasta nakli sorunu yerine yeterli sayý ve nitelikte
yoðun bakým yataðý talepleri dile getirilir hale gelmiþtir.
Aþýlama oranlarýndaki düþüklükler yerine aþý takvimine yeni aþýlarýn eklenmesi
tartýþýlmýþ, hayata geçirilmiþtir.
Saðlýk personelimiz dün gelirlerinin azlýðýnýn sancýsýný çekerken, bugün gelirlerinin
sürekliliðinin takipçisi durumuna gelmiþtir.
Saðlýk alanýnda atýlan kararlý adýmlar, kamu sektöründen özel sektörüne, en yoksulundan
en zenginine kadar vatandaþlarýmýzýn hayatýnda yer bulmuþtur. Kýsacasý Saðlýkta
Dönüþüm Programý, bir program olmaktan öte, icraatýn adý haline gelmiþtir.
60. Cumhuriyet Hükümetinin kurulmasýný müteakip Saðlýkta Dönüþüm Programýna,
edindiðimiz 5 yýllýk tecrübe ve attýðýmýz baþarýlý adýmlar ýþýðýnda, 3 yeni baþlýk ilave
ettik:
1- Daha iyi bir gelecek için saðlýðýn geliþtirilmesi ve saðlýklý hayat programlarý
2- Taraflarýn harekete geçirilmesi ve sektörler arasý iþ birliði için çok yönlü saðlýk
sorumluluðu
3- Uluslararasý alanda ülkenin gücünü artýracak sýnýr ötesi saðlýk hizmetleri.
Program ikinci beþ yýllýk dönemin hedefleriyle devam etmektedir.
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Saðlýkta Dönüþüm Programýnýn Etik,
Politik ve Metodolojik Temelleri
Saðlýkta Dönüþüm Programý, küresel geliþmeleri gözeten, ülkemizin sosyoekonomik
gerçeklerine uygun, geliþtirilebilir ve sürdürülebilir bir program olarak hazýrlanmýþtýr.
Program bütün vatandaþlarýn ülkenin eþit haklara sahip bireyleri olarak, kaliteli saðlýk
hizmetlerine hakkaniyet içinde eriþmelerini gaye edinen bir etik anlayýþ üzerinde bina
edilmiþtir. Programýn politik ve metodolojik hazýrlýklarý yapýlýrken, saðlýk politikalarýnýn
deðiþim sürecinin saðlýklý iþlemesini saðlayacak, aþamalý, süreklilik arzeden bir politika
döngüsü öngörülmüþtür. Buna göre önce sorunlar tanýmlanmakta ve bu sorunlara
zemin oluþturan þartlar analiz edilmekte, buna göre sorunu gidermeye yönelik politika
geliþtirilmekte, bu politikayý hayata geçirecek politik kararlar verilmekte, ardýndan
bu kararlar uygulanmaktadýr. Sonuçta çizilen etik çerçeve içinde yürütülen bu
politikanýn sonuçlarý deðerlendirilmektedir. Dönüþüm süreci aþaðýdaki döngü ile
tanýmlanabilir.
Saðlýk Politika Çemberi

Sorun Tanýmlama
ve Teþhis

Tablo: 1 - M. Roberts ve arkadaþlarýndan (2008) modifiye edilerek alýnmýþtýr.
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Program dahilinde kalýnmak süretiyle süreç, varlýðýný devam ettiren, öne çýkan veya
yeni oluþan sorunlarýn ayný metodoloji uygulanarak çözülmesiyle devam ettirilir.
Süreç boyunca kararlar temel etik yaklaþýmlar çerçevesinde alýnýr.
1. Sorun Tanýmlama ve Teþhis
Saðlýk birey hayatýnýn hemen her aný ile ilgili bir olgudur. Toplum refahýný doðrudan
etkileyen unsurlarýn baþýnda gelmektedir. Bu çerçevede ele alýndýðýnda, her ülkede
ve her zamanda saðlýkla ilgili sorunlarýn varlýðý kaçýnýlmaz bir durum olmaktadýr. Bu
yüzden mevcut geliþmiþlik düzeyinde olmamasý beklenen sorunlarýn öncelendiði bir
anlayýþla hareket etmek daha sonuç elde edici bir yaklaþým olmaktadýr. Saðlýk sisteminin
mevcut durumunu tespit edip performans hedeflerini ortaya koyarak sorunlarýn bu
açýdan tanýmlanmasý, sürdürülebilir ve güçlü politikalar geliþtirmek için gerçekçi bir
yoldur.
Mevcut durumun objektif olarak resmini çekebilmek için bazý kriterlere baþ
vurulmaktadýr. Bunlarýn en baþýnda temel saðlýk göstergeleri gelmektedir. Ayrýca
finansal risk koruyuculuðu ve vatandaþ memnuniyeti de saðlýk sisteminin kapsayýcýlýðýný
göstermesi açýsýndan önemlidir.
a) Temel Göstergeler
Saðlýk sisteminin durumunu yansýtabilecek temel saðlýk göstergelerinin baþlýcalarý
þunlardýr:
 Bebek ölüm hýzý,
 Anne ölüm hýzý,
 Ortalama yaþam beklentisi,
 Enfeksiyon hastalýklarýnýn yaygýnlýðý,
 Aþýyla korunabilir hastalýklarýn yaygýnlýðý,
 Kronik hastalýklarýn yaygýnlýðý,
 Cepten saðlýk harcamasýnýn miktarý,
 Birinci basamak saðlýk hizmetlerinin kullanýlýþ oraný.
b) Vatandaþlarýn Finansal Riskten Korunmasý
Bu husus, saðlýk sektörü politikalarýnýn temel amacý ve saðlýk reformu politikalarýnýn
en önemli odak noktasýdýr. Bu koruyuculukla, bireyin hastalandýðý zaman maddi
açýdan zorlanmaksýzýn tedavi olabileceði bir güvence kast edilmektedir. Hiçbir
hastalýðýn, hasta olan kiþi veya yakýnlarýný, onlarýn günlük hayatýný etkileyecek ve
kendilerini fakirleþtirecek bir maddi yük altýna sokmayacaðý güvenceler var olmak
zorundadýr. Bu güvenceler farklý modeller altýnda oluþturulabilmektedir. Bu korunma,
sektörün finanse ediliþ þeklinden çok büyük bir ölçüde etkilenmektedir.
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Kiþilerin maddi imkânsýzlýklara bakmaksýzýn yeterli hizmet alabilmelerini temin ve
hatalý týbbi uygulamalar yüzünden maddi kayba uðramalarý ihtimallerine karþý onlarý
tazmin etme gibi hedefler göz önüne alýnarak riskten korunmanýn kapsamý çizilebilir.
c) Vatandaþýn Memnuniyeti
Vatandaþýn saðlýk sektörü tarafýndan kendilerine sunulan hizmetlerden ne derece
memnun olduðudur. Gerçekte saðlýk hizmetinin etkililiðini veya kalitesini tek baþýna
göstermeyeceði yönünde yaygýn kabul vardýr. Ancak vatandaþa odaklanmayan onun
beklentilerine cevap vermeyen bir sistemin de sonuç alabilmesi mümkün deðildir.
Hizmetleri vatandaþlarýn beðenerek kabullenmesi, sürece katýlýmýný saðlayacak ve
çok daha hýzlý bir þekilde sonuç almaya yardýmcý olacaktýr. Bu yüzdendir ki, memnuniyet
temel ölçütler arasýnda kabul edilerek vatandaþlarýn kendilerine sunulan saðlýk
hizmetlerini nasýl deðerlendirdikleri dikkate alýnarak politika geliþtirilir.
Hizmet talep edenlerin baþvurduðu kurumlardaki bekleme süreleri, hastane iþlem ve
süreçlerinin karmaþýklýk derecesi, hastalara ayrýlan süre, bilgi verilmesi gibi hususlar
bu deðerlendirmelerde dikkate alýnýr.
2. Politika Geliþtirme
Program kapsamýnda saðlýkta sorunlarýn tanýmlanmasýný bu sorunlarýn üstesinden
gelebilecek politikalarýn geliþtirilmesi takip etmektedir. Aslýnda üzerinde çalýþýlan
politikalar çok çeþitlilik arz etse de, temelde sorunlarýn üstesinden gelmeye ve
belirlenen hedeflere ulaþmaya yönelik olduðundan evrensellik arz etmektedir. Bu
evrensellik çerçevesinde her toplum kendi þartlarýný gözeterek politikalarýný
geliþtirmektedir. Saðlýkta Dönüþüm Programý çerçevesinde politika geliþtirirken
öncelikli kriterlerin baþýnda eriþim, kalite, hakkaniyet ve verimlilik dikkate alýnmýþtýr.
Reform planlarý geliþtirilirken üstlenilen sorumluluðun kapsamý, analitik olduðu kadar
politiktir de. Politika geliþtirme süreci, hem teknik olarak saðlam hem de politik
olarak kabul edilebilecek biçimde tasarlanmalýdýr. Bu itibarla Saðlýkta Dönüþüm
Programý kapsamýnda politika geliþtirilirken aþaðýdaki prensipler dikkate alýnmaktadýr:
 Herkese saðlýk prensibi her zaman önde tutulmaktadýr.
 Uluslar arasý tecrübelere bakýlmakta ve baþarýlý örnekler kendi þartlarýmýza
uyarlanmaktadýr.
 Ýdeolojik yaklaþýmlara ve bireylerin veya gruplarýn menfaatlerini öne çýkaracak
olan uygulamalara karþý ihtiyatlý olunmaktadýr.
 Ülkemizin politik, ekonomik ve kültürel gerçekleri daima hesaba katýlmaktadýr.
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 Muhtemel uygulama problemleri (kaynaklar, potansiyeller, ve idari hukukla ilgili
konularda olduðu gibi) dikkate alýnmaktadýr.
3. Politik Karar
Saðlýk sektöründe dönüþümün kabul görmesi, yalnýzca siyasal irade ile ilgili deðildir,
ayný zamanda etkili bir politika stratejisi oluþturma sorunudur. Bir reform önerisinin
kabul edilip edilmeyeceði taraftarlarýnýn istekliliðine, ilgisine, becerisine ve kullandýklarý
siyasal stratejilere baðlýdýr. Uygulamanýn ardýndaki otoritenin, politik gücün duruþu,
uygulayýcýlarýn ve dönüþümden etkilenenlerin dönüþümü benimsemelerini kolaylaþtýrýr.
Bakanlarýn kararlýlýk gösterisinin yanýnda özellikle hükümet baþkanlarýnýn desteði
büyük önem arz etmektedir. Saðlýkta Dönüþüm Programý kapsamýnda birçok köklü
deðiþikliðin hayata geçirilmesi ve bunlarýn baþarýlý olmasýnda politik kararýn arkasýnda
Sayýn Baþbakanýn durmasýnýn büyük payý olmuþtur.
4. Uygulama
Bütün reform süreçlerinde olduðu gibi saðlýk sektöründe dönüþümün etkili bir biçimde
uygulanmasý için izlenmesi ve gözlenmesi gerekir. Böylece süreçte geliþen sorunlar
tanýmlanabilir ve düzeltici önlemler alýnabilir. Bu bakýmdan, uygun bir denetleme
ve raporlama sistemi baþarýlý uygulamanýn anahtarýdýr.
Sistemin baþlýca girdileri, etkili, kaliteli ve ulaþýlabilir bir saðlýk hizmeti sunulmasýdýr.
Bunlarla amaçlanan sistemin baþarýsýný gösteren çýktýlara ulaþmaktýr. Bu çýktýlar, yani
performans göstergeleri ise, öncelikle hedeflenen saðlýk göstergeleri, kapsamlý bir
finansal koruyuculuk ve vatandaþ memnuniyetidir.
Saðlýk sisteminin çýktýlarýný beklentilerimiz doðrultusunda yönlendirmek için kontrol
mekanizmalarý olarak kabul edebileceðimiz bazý önemli araçlar kullanýlabilir.
Mekanizmalar vasýtasýyla sistemin performansýna ve harcamalara etki etmek
mümkündür. Kontrol mekanizmalarý dýþýnda da elimizde olmadan sistemin ayarlarýný
deðiþtirebilen bazý etkenler (meselâ savaþ, doðal afet, salgýn hastalýk vb.) vardýr ki,
düðmelerle oynayarak bunlarýn kaçýnýlmaz sonuçlarýný olumlu yönde deðiþtirebiliriz.
Her halukarda bazen birden fazla kontrol mekanizmasýna birlikte dokunmak
gerekmektedir. Saðlýk hizmetlerinin finansmaný, hizmet karþýlýðýnýn ödenme biçimi,
saðlýk sektörünün örgütlenme yapýsý, yapýlan düzenlemeler ve sektörde rol alan
aktörlerin davranýþ tarzlarý sözü edilen kontrol mekanizmalarýdýr.
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Saðlýkta Dönüþümün Baþlýca Kontrol Mekanizmalarý

Örgütlenme

PERFORMANS KRÝTERLERÝ

PERFORMANS HEDEFLERÝ

Kaynak: Roberts ve Arkadaþlarý, 2008.

a) Finansman
Sisteme mali kaynak temin yoludur. Yükün adaletli ve hakkaniyete uygun daðýtýlmasý,
siyasi ve toplumsal bakýmdan kabul edilebilir olmasý ve ülkenin ekonomik þartlarýna
uygun olmasý esastýr.

FÝNANSMAN
 Genel gelirler (vergi), sosyal sigorta, özel sigorta, cepten ödeme, kamu
finansmaný ile oluþur.
 Çoðu ülkede karma bir sistem söz konusudur.
 Bir ülkenin ayýrabileceði para ekonomik seviyesi ile baðlantýlýdýr.
Yeterli kaynaklar saðlanamazsa hizmetler sýnýrlý olmak zorunda kalýr.

Tablo:2
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b) Ödeme
Sunulan hizmetlerin bedelinin karþýlanmasý ve hizmet sürekliliðinin saðlanmasýdýr.
Her ödeme sisteminin bir mantýðý, ölçeði ve oraný vardýr. Kullanabileceðimiz ödeme
yöntemi hizmet sunum sistemimizle iliþkilidir. Ödeme yöntemleri hemen daima
ihtilâflýdýr; ödeme yapanlar daha azýný vermek, hizmet sunanlar daha fazlasýný almak
isterler. Mükemmel ödeme sistemi yoktur, her ödeme þekli, olumlu ve olumsuz yönde
belirli teþvikler saðlamaktadýr. Önemli olan bir modeli seçtiðimizde hangi problemlerle
baþ edeceðimizi bilmemizdir.
 Saðlýk kurumlarýna; genel bütçeden tahsis yoluyla, hizmet baþýna, hastanede kalýnan
gün baþýna, hasta kabul baþýna, kiþi baþýna ödeme yapýlabilir.
 Saðlýk çalýþanlarýna; hizmet baþýna, maaþ, maaþ + teþvik primi, kiþi baþýna ücret
+ teþvik primi þeklinde ödemeler yapýlabilir.
HER ÖDEME ÞEKLÝNÝN BELÝRLÝ HANDÝKAPLARI VARDIR:
 Hastanede kalýnan gün baþýna ödeme yapýlan Avusturyada hastalar daha
uzun süre hastanede kalmýþtýr.
 Hasta kabulü baþýna ödeme yapýldýðýnda, hastalar daha az süre hastanede
yatar, daha çok hasta kabul edilir.
 Doktorlara hizmet baþýna ücret ödendiðinde hizmet sayýlarý artar. Sadece
maaþ ödendiðinde verimsiz çalýþtýklarý gözlenmiþtir.
c) Örgütlenme
Örgütlenme, makro seviyede hizmet sunan organizasyonlarý ve fonksiyonlarýný
düzenleme anlamýna gelir. Mikro seviyede ise, hizmet sunan organizasyonlarýn iç
yapýlanmasý anlamýndadýr. Sistemdeki mevzuat düzenlemeleri, denetimler, teþvikler
ve istihdam politikalarý bu örgütlenme biçimine doðrudan etki etmektedir.
d) Düzenleme
Düzenleme, saðlýk sektöründeki aktörlerin davranýþ þekillerini oluþturmak için yetkili
saðlýk otoritesinin, yani devletin gücünü kullanmasý þeklinde oluþur. Düzenlemelerin
maksadý saðlýk sektörünü tesis etmek, hizmet alan kiþileri korumak ve saðlýk
sektörünündeki aksaklýklarý düzeltmektir. Düzenleme için en fazla ihtiyaç duyulan
þey, zamanýnda ulaþan doðru ve yeterli veridir. Bu yüzden düzenleyici kurumlarýn iyi
tasarlanmiþ bilgi sistemlerine ihtiyacý vardýr.
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DÜZENLEME SÜRECÝ:
 Aktörler deðiþmeme eðiliminde olduklarý için direnmeye, el altýndan
engellemeye ve süreci ele geçirmeye çalýþacaklardýr.
 En iyi yol, hedefler ve kurallar üzerinde mutabakattýr.
 Uyum yüksekse ihmal ve ihlâl düþüktür, kiþiler ikna edilmezse zorlamalar
arzulanan deðiþikliði saðlamayabilir.
 Teknik yeterlilik, yeterli kaynak ve siyasi destek hayati öneme sahiptir.
e) Davranýþ
Hizmet sunanlar kadar ve belki daha fazla, hizmet alanlarýn davranýþý saðlýk sisteminin
performansý bakýmýndan çok önemlidir. Bulaþýcý hastalýklarýn önlenmesinde, kronik
hastalýklarla mücadelede vatandaþýn tutum ve davranýþlarý hayati önem taþýmaktadýr.
Hizmetin arzý (eriþim, kalite, fiyat) sistemin iþleyiþine baðlýdýr, ancak hizmetin talep
edilmesi (hisler, tutumlar, beklentiler, inançlar) doðrudan bireye ve hastaya baðlýdýr.
Bunlar birlikte hasta davranýþýna yön verirler.
Ýnsanlarýn davranýþlarýný deðiþtirmek zordur. Onlardan yapmalarýný istediklerimizin
kendi inanç ve deðerlerine uygun olmasý gerektiðine inanýrlar. Ýkna sadece bilgi ile
olmaz. Davranýþa etki edecek iletiþim araçlarýnýn da kullanýlmasý gerekmektedir.
5. Deðerlendirme
Yeni bir programýn deðerlendirilmesi program tamamen uygulanana kadar bekleyemez.
Uygulamadan önce dayanak olacak veriler toplanmalý ve deðerlendirme yapacak
idari sistemler oluþturulmalýdýr.
En kolay deðerlendirme yaklaþýmý, önce ve sonra karþýlaþtýrmasýdýr. Kanýtlara dayalý
deðerlendirme yapýlmalý ve buna uygun veri toplanmalýdýr. Veri önceden standardize
edilerek ve gerektiði kadar toplanmalýdýr. Gereksiz ve düzensiz veri bilgi kirliliðine
yol açar. Veri toplama yöntemi ve verinin çeþitliliði sürekliliðe zarar vermeyecek
derecede sade olmalýdýr. Elde edilen veri mutlaka deðerlendirilerek politikanýn
devamýnda kullanýlmalýdýr.
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BÖLÜM 3

Saðlýkta
Yeni Dönem

Saðlýkta
Yeni Dönem
1. Ýnsan Merkezli Hizmet Ýçin Zihniyet Deðiþimi
Saðlýkla ilgili ihtiyaçlarýmýz geciktirilemez. Ülkemizde ne yazýk ki yýllarca bu gerçek
göz ardý edilmiþti. Kurumsal kaygýlarý ve öncelikleri bir tarafa býrakarak hizmetin
odaðýna insaný koyan bir anlayýþla yola çýktýk.
Saðlýkta Dönüþüm Programýnýn merkezine önce insan
anlayýþýný yerleþtirdik. Ýnsanýmýzýn hakký olan saðlýk
hizmetinin devlet tarafýndan saðlanan bir lütuf deðil, bir
hak teslimi olduðunun bilincindeyiz.

Kurumsal kaygýlarý ve
öncelikleri bir tarafa
býrakarak hizmetin
odaðýna insaný koyan
bir anlayýþla yola çýktýk.

Hastalarýmýzýn rehin tutulduðu, acil servislerden çevrildiði,
ambulans hizmeti sýrasýnda ücret talep edildiði günleri
geride býraktýk. Yalnýzca þehirlerde deðil, köylerde de 112
Acil Saðlýk hizmetini sunabildiðimiz, kýrsalda gezici
hizmetlerle vatandaþýmýzýn kapýsýna kadar ulaþtýðýmýz, diyaliz ihtiyacý olan hastamýzý
evinden alarak hizmet verebildiðimiz bir dönem yaþýyoruz.

Vatandaþlarýmýzýn saðlýk hizmetine ulaþmalarýnýn önündeki engelleri birer birer
kaldýrdýk. Artýk insanýmýz istediði saðlýk tesisine rahatlýkla gidebiliyor. Ýlacýný istediði
eczaneden eksik ilaç bahanesiyle geri dönmeden rahatlýkla alabiliyor. Kuyruklarda
saatlerce beklemiyor.
Ýki buçuk yýl önce Düzce ilinde baþlattýðýmýz aile hekimliði uygulamasý þu anda 22
ilimizde devam etmektedir; onbeþ milyon vatandaþýmýz bu uygulamadan yararlanýyor,
doktorunu kendi seçebiliyor.
Anne adaylarýmýzý ve bebeklerimizi hassasiyetle takip ediyoruz. Doðumlarýn saðlýk
personeli refakatinde yapýlmasý, en geliþmiþ aþýlarýn kullanýlmaya baþlanmasý ve
aþýlamalarýn eksiksiz olmasý konusunda büyük mesafeler katettik.
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81 ilimizde özel eðitim almýþ 2.526 saðlýk personelimizle afet durumlarýna
müdahale etmeye hazýr Avrupa'nýn en büyük týbbi kurtarma ekibini kurmuþ
bulunuyoruz.
Sýtma, tifo, kýzamýk gibi bulaþýcý hastalýklarýn sayýsýnda geçmiþ dönemlere kýyasla çok
büyük azalmalar gerçekleþti.
Artýk ülkemizdeki bütün hastanelerimizde hasta haklarý birimlerimiz bulunmaktadýr,
hastanelerimizin büyük çoðunluðunda tercih ettiðimiz doktora muayene olabiliyoruz.
Hastanelerimiz týbbi cihaz ve donaným açýsýndan son derece iyi seviyelere gelmiþ
durumdadýr. Yirmi bin yeni hasta yataðý oluþturduk. Yeni hastane projelerimizde hasta
odalarýna banyo, tuvalet koyuyor, odalarý 1 veya 2 yataklý yapýyoruz. Yoðun bakým
yatak kapasitesini yedi buçuk katýna çýkardýk.
Bu gayretli çalýþmalarýn her saniyesinde emeði ve göz nuru olan saðlýk çalýþanlarýmýzýn
fedakârlýklarýna yakýþýr gelir düzeylerine ulaþmalarý ve çalýþma ortamlarýnýn
iyileþtirilmesine yönelik çok önemli adýmlar attýk. Ama
bu adýmlarý yeterli görmüyoruz, geliþtirerek sürdüreceðiz.
Ýnsanýmýzýn hakký olan

saðlýk hizmetinin devlet
tarafýndan saðlanan bir
lütuf deðil, bir hak teslimi
olduðunun bilincindeyiz.

Ülkemizin doðusundan batýsýna, kuzeyinden güneyine
bina, ekipman ve saðlýk personelinin eksik olduðu yerlere
öncelik vererek, dengesizlikleri büyük ölçüde ortadan
kaldýrdýk. Kamuda yüzonbinden fazla yeni saðlýk personeli
istihdam ettik.

SAÐLIKTA YENÝ DÖNEM

Saðlýkta
Yeni Dönem
2. Yaygýn ve Eþit Saðlýk Güvencesi: Genel Saðlýk Sigortasý
Saðlýkta Dönüþüm Programý, hakkaniyet ilkesi doðrultusunda, vatandaþlarýmýzýn
ödeme gücü ile orantýlý olarak katkýda bulunacaklarý ve saðlýk hizmetlerini ihtiyaçlarý
ölçüsünde alacaklarý bir sosyal sigorta modeli geliþtirmeyi hedefledi.
Genel saðlýk sigortasýnýn yasal ve kurumsal alt yapýsý oluþturuluncaya kadar mevcut
sosyal güvenlik kuruluþlarý arasýnda harmonizasyon saðlanmasýna yönelik önemli
adýmlar atýldý. 2004 Ýlaç Fiyat Kararnamesiyle SSK, BAÐ-KUR, Emekli Sandýðý,
Maliye Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý, DPT ve Hazine görevlilerinin dahil olduðu geri
ödeme komisyonu oluþturuldu. Böylece farklý sosyal güvenlik kuruluþlarýnýn
uyguladýklarý farklý geri ödeme mekanizmalarýný ortadan kaldýracak, ortak bir model
ve strateji geliþtirecek yapýlanma saðlandý.
Saðlýk Bakanlýðý, Maliye Bakanlýðý ve Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý ile
birlikte; bütün sosyal güvenlik kurumlarýnýn katýlýmý ile vatandaþýmýza üniversite
hastaneleri ve devlet hastaneleri tarafýndan verilen saðlýk hizmetinin sunuþ biçimi
ve fiyatlandýrýlmasýný kapsayan düzenlemeler yapýldý. Týbbi hizmetleri tanýmlayan
hizmet adlandýrmalarý yeniden gözden geçirildi, uluslararasý hizmet adlarý kod
sistemlerinden de yararlanýlarak yeni ve detaylý listeler hazýrlandý. Böylece yapýlan
týbbi hizmetlerin kayýt altýna alýnmasýnda, bütün kurumlarca ortak bir veri tabaný
oluþturulmasýnda, hizmet faturalarýnýn standart hale getirilmesinde önemli adýmlar
atýldý.
Saðlýk hizmet sunucularýn hizmet sunum modelleri ve hedef kitleleri arasýnda birlik
saðlanmasý konusunda radikal deðiþikliklere gidildi. Kamu sigortacýlýðý kapsamýnda
olan vatandaþlarýmýzýn özel saðlýk kuruluþlarýndan da hizmet almasýna fýrsat tanýndý
ve böylece kamu hastaneleri ile özel hastanelerin hizmet verme tarzý arasýnda uyum
saðlandý. Diðer taraftan devlet hastaneleri ile SSK hastaneleri arasýndaki ayrýmcýlýðýn
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ortadan kaldýrýlmasýyla, kamu hastane iþletim modelleri arasýnda birlik saðlandý.
Bütün sosyal güvenlik kuruluþlarýnca ortak bir ilaç veri tabanýnýn kullanýlmasý ile,
ayný standartlara dayalý, tek elden ilaç takibi ve kontrolünün yapýlmasýna imkân
saðlayan alt yapý oluþturuldu. Benzer tarzda tek bir sisteme dayalý hak ediþ ve hizmet
kontrolünü saðlayacak ortak veri tabanlarý gerçekleþtirildi. Gelir düzeyi düþük olan
vatandaþlarýmýzý kapsayan yeþil kart uygulamasýnýn kapsamý geniþletildi ve yeþil kart
uygulamasý gerçekçi ve etkili bir hale getirildi. Böylece düþük gelir düzeyindeki
vatandaþlarýmýz da SSK, BAÐ-KUR ve Emekli Sandýðýndan farksýz bir saðlýk sigortasý
güvencesine kavuþtu.
Saðlýk hizmet sunucularý ile bu hizmetin karþýlýðýný ödeyecek sosyal güvenlik kurumlarý
tarafýndan yapýlan uyum çalýþmalarý, genel saðlýk sigortasýna ortam hazýrlayan önemli
adýmlarý oluþturdu.
5502 sayýlý kanunla Sosyal Güvenlik Reformunun ilk adýmý atýlmýþ oldu ve bütün
sigorta kurumlarý yeniden yapýlandýrýlarak Sosyal Güvenlik Kurumu adýyla tek çatý
altýnda toplandý. Ardýndan çýkarýlan 5510 sayýlý kanunla bütün nüfusun sosyal
güvenlik kapsamýna alýnmasýnýn yaný sýra, hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi ile
saðlýk hizmetlerine eriþimdeki ve finansmandaki eþitsizliklerin giderilmesi hedeflendi.
Yine ayný kanunla, hizmet sunucularýnýn hastalarýmýzdan alabileceði ilave ücreti
belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna verildi. Daha önceden herhangi bir sýnýr olmayan
ve tamamiyle saðlýk hizmet sunucusunun inisiyatifinde belirlenen bu farký Bakanlar
Kurulu % 30 olarak kararlaþtýrdý. Artýk vatandaþlarýmýz genel saðlýk sigortasý kapsamýnda
özel saðlýk hizmet sunucularýna müracaat ettiklerinde kendilerinden ne kadar ilave
ücret talep edilebileceðini bilerek hizmet alacaklardýr. Ayrýca kanunun getirdiði diðer
bir yenilik ise, ciddi saðlýk tehdidinin bulunduðu ve bir kýsmý ani geliþen hastalýk
durumlarýnda özel saðlýk hizmet sunucularýnýn hastalardan hiçbir þekilde ilave ücret
talep edemeyecekleridir. Bu þekilde hastalar ile saðlýk kurumlarý arasýnda ücret kaygýsý
ortadan kaldýrýlmaktadýr. Kanunda öðretim üyeleri tarafýndan sunulan saðlýk hizmetleri
için alýnabilecek ücretlere yönelik bir tavan da belirlenmektedir.
Bu arada Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan yayýmlanan Saðlýk Uygulama Tebliði
vatandaþlarýmýzýn saðlýk hizmetlerinden eþit ve kolayca yararlanmasýný saðlama
yolunda yeni bir dönem baþlattý. Yürürlükte olan yasalar çerçevesinde farklý sosyal
güvenlik þemsiyesi altýndaki vatandaþlarýmýzý saðlýk hizmetleri karþýsýnda eþit hale
getirdi.
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Temmuz 2007 baþýndan itibaren birinci basamak saðlýk kuruluþlarýmýzda verilecek
hizmetler için güvencesi olmasa dahi vatandaþlarýmýzdan hiçbir ücret talep edilmemeye
baþlandý.
Ayrýca 26 Haziran 2008de yayýnlanan Baþbakanlýk genelgesi ile; acil týbbi müdahale
gerektiren her türlü durumda hastanýn uygun bir saðlýk kuruluþuna ulaþtýrýlmasý ve
getirildiði saðlýk kuruluþunda gerekli acil müdahalelerin öncelikli ve ön þartsýz olarak
yapýlmasý saðlanmýþtýr. Özel veya kamu ayrýmý yapýlmaksýzýn bütün hastalarýn nakil
ve sevk iþlemlerinin 112 komuta kontrol merkezi koordinasyonunda yapýlmasý
zorunluluðu getirilerek, hastalarýn hastane hastane dolaþtýrýlmasýna baðlý oluþabilecek
zararlarýn önüne geçilmiþtir. Acil týbbi müdahale gerektiren durumlarda; sosyal
güvencesi ve ödeme gücü bulunmayan hastalardan ücret alýnmamasý; hizmet
bedellerinin saðlýk kuruluþunun bulunduðu sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma
vakfýndan/belediyelerden talep edilmesi, sosyal güvencesi olan hastalardan ise; özel
hastaneler tarafýndan fark ücreti istenmemesi saðlanarak vatandaþlarýn maðduriyeti
önlenmiþtir. 5510 sayýlý kanunun 1 Ekim 2008de yürürlüðe girmesi ile bu alanda
atýlan adýmlarýn son halkasý tamamlanmýþ olacaktýr.
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Saðlýkta
Yeni Dönem

3. Koruyucu ve Temel Saðlýk Hizmetlerinde Seferberlik
Saðlýkta Dönüþüm Programý, temel saðlýk hizmetlerinin kurumsal konumunu diðer
hizmet düzeyleri üzerinde yetki ve kontrol sahibi olacak bir yapýya kavuþturmayý
hedeflemektedir. Genelde toplumu oluþturan bireylerin, özelde ise hastalarýn ve saðlýk
çalýþanlarýnýn durumlarýný iyileþtirmek bu konuda yapýlacak yeniliklerin hareket
noktasýný oluþturmaktadýr. Görüldüðü gibi program, saðlýk hizmetlerinin sunumunda
temel saðlýk hizmetlerini esas almaktadýr. Bu bakýþ açýsýyla hareket edilerek temel
saðlýk hizmetleri alanýnda çok sayýda etkinlik ve proje gerçekleþtirildi, çok yönlü bir
program yürütüldü. Yeni düzenlemeler gerçekleþtirilirken
mevcut iþleyiþ ihmal edilmedi, bunlar için de yaygýn bir
Koruyucu ve temel
þekilde iyileþtirme çalýþmalarý yapýldý. Saðlýkta Dönüþüm
saðlýk hizmetleri
Programýnýn en belirgin özelliði, dönüþümü gerçekleþtirirken
mevcut mirasa sahip çýkmak ve onu olabildiðince ileriye
koruma altýnda.
götürmektir.
Grafik: 1

Grafik: 2
Koruyucu Saðlýk Hizmetlerinin
Kamu Saðlýk Harcamalarý Ýçindeki Payý (%)
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OECD 2007 verilerine göre Türkiye 2005 yýlýnda kamu saðlýk
harcamalarýnýn % 6,7sini koruyucu saðlýk hizmetleri için kullanmýþ
ve OECD ülkeleri arasýnda koruyucu saðlýk hizmetlerine en
fazla pay ayýran 5. ülke olmuþtur.
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Bu dönemde koruyucu ve temel saðlýk hizmetlerinde seferberlik yapýldý ve 2002
yýlýnda 876 milyon YTL olan koruyucu ve temel saðlýk hizmetleri bütçesi, 2008 yýlýnda
2 milyar 644 milyon YTLye ulaþtý.
a) Saðlýk Ocaklarýna Yeni Çehre ve Yeni Görevler
Saðlýkta dönüþüm programý, sosyalizasyon politikasýnýn bu ülkeye armaðan ettiði
saðlýk ocaðý aðýný güçlendirdi, saðlýk ocaklarýnýn fiziksel yapýsýnýn iyileþtirilmesi için
Bakanlýk kaynaklarýnýn yaný sýra yerel yönetimler de harekete geçirildi. Her hekime
bir oda ilkesi kampanya haline dönüþtürüldü, halk ile hekimlerimiz arasýnda bire
bir iletiþim teþvik edildi, kolaylaþtýrýldý. Birinci basamak saðlýk kuruluþlarý döner
sermaye ile güçlendirilerek teþhis araçlarý yaygýnlaþtýrýldý. Ayrýca bu hizmetlerde
çalýþan saðlýk personeline performansa göre katký payý verildi, ekonomik ve kiþisel
motivasyon kaynaðý oluþturuldu.
Birinci basamak saðlýk hizmetlerinde Aile Saðlýðý Merkezleri ve Toplum Saðlýðý
Merkezlerinin sisteme katýlýmýyla yeni yapýlanmaya gidildi.
Aðustos 2008 itibariyle 6.760 birinci basamak saðlýk hizmet kuruluþu faal halde
(içinde hekimi ile birlikte) hizmete devam etmektedir.
Hali hazýrda binasý olup hekimi olmayan Birinci Basamak Saðlýk Hizmet Kuruluþu
oraný yalnýzca % 2 olup, Aile Hekimliði Sistemine geçilen illerde þu anda hizmet
veren binalar Aile Saðlýðý Merkezi olarak deðerlendirilecektir.
Grafik: 3

Faal Birinci Basamak Saðlýk Hizmet Kuruluþu Sayýsý
(Saðlýk Ocaðý, AÇSAP, VSD, Toplum Saðlýðý Merkezi ve Aile Saðlýðý Merkezi)
6.760

5,5 yýl

Aðustos
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Aðustos 2008 itibariyle aile hekimliðine geçilen illerdeki
aile saðlýðý merkezleri (1.482 adet) ve toplum saðlýðý merkezleri (266)
ile birlikte 6.760 adet birinci basamak saðlýk hizmet kuruluþu faal haldedir.
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Grafik: 4

Birinci Basamak Saðlýk Hizmet Kuruluþlarýnda Hekim Hizmet Odasý Sayýsý
(Saðlýk Ocaðý, AÇSAP, VSD, Toplum Saðlýðý Merkezi ve Aile Hekimliði Birimi)
Beþ buçuk yýlda birinci basamak saðlýk hizmet kuruluþlarýnda faal
durumdaki muayene oda sayýsýný % 155 artýrdýk.
Her hekime bir muayene odasý prensibi ile atýl kapasiteyi harekete
geçirdik.
Göreve geldiðimizde birinci basamak saðlýk hizmet kuruluþlarýnda
çalýþan hekimlerimizin sadece % 45inin muayene odasý vardý; bu oraný
% 98e yükselttik.
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Grafik: 5

Birinci Basamakta Çalýþan Hekim ve Yapýlan Muayene Sayýsý

2007 yýlýnda muayene edilen kiþi sayýsý 1999 yýlýna göre %130 artmasýna ve hekim
sayýsý ayný kalmasýna raðmen hekim baþýna düþen günlük muayene sayýsý
deðiþmemiþtir.
Çünkü hekim hizmet oda sayýsý 6.300den 16.000e çýkarýlmýþ ve hizmet sürekliliði
saðlanarak 2,5 kat verimlilik artýþý elde edilmiþtir.

Aðustos
2008

6.308
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Birinci basamakta çözülebilecek sorunlar, artan ilgi ve donanýmla büyük ölçüde
çözülmeye baþlandý. Sistemin üst basamaklarýnýn gereksiz yere meþgul edilmemesi
ile kaynak tasarrufu saðlandý.
Grafik: 6

Birinci Basamak Saðlýk Hizmet Kuruluþlarýndan Hastanelere Sevk Oraný

Saðlýk Ocaklarýnýn alt yapýsýný ve
insan kaynaklarýný güçlendirerek
hastanelere sevk oranýný
%90 azalttýk.

2.4
2007

2002 yýlýnda 1.572 faal saðlýk evimiz mevcut iken Aðustos 2008 itibariyle 4.798 saðlýk
evimiz faal hale gelmiþtir. Bu artýþ kýrsala götürdüðümüz saðlýk hizmetinin nicelik ve
niteliðini büyük ölçüde yükseltmiþtir. Faal saðlýk evi (içinde ebesiyle birlikte) sayýsýnda
nihai hedefimiz 5.950dir. Bu hedefe 2008 yýl sonunda ulaþmýþ olacaðýz.
Grafik: 7
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Grafik: 8
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Düzenli gezici saðlýk hizmeti verilmesi gereken nüfusa saðlýk hizmeti ulaþtýrma oraný
%10dan %99a çýktý.
b) Acil Saðlýk Hizmetlerinde Sýçrama
Acil saðlýk hizmetleri üzerinde önemle durulmasý gereken bir halk saðlýðý konusudur.
Acil hastalýk ve yaralanma hallerinde en kýsa sürede bir saðlýk ekibiyle birlikte olay
yerine ulaþmak, yerinde ilk müdahaleyi yapmak
ve kiþiyi gerekiyorsa en kýsa sürede ihtiyacý olan
Saðlýða giden
saðlýk yardýmýný alabileceði bir merkeze
yolda ilk durak:
ulaþtýrmak önemlidir. Saðlýk Bakanlýðý
bünyesinde 112 Acil Saðlýk Hizmetlerinin
112 saðlýk istasyonu
kuruluþunun onuncu yýlýnda ülke genelinde
bütün illerimizde Komuta Kontrol Merkezimizi kurmuþ durumdayýz.
Son 5 yýlda acil hasta taþýma hizmetleriyle ilgili gücümüz üç kat geliþti. Artýk vakalarýn
%90ýna ilk on dakikada ulaþýlabiliyoruz. 2003 yýlý baþýnda 618 olan tam donanýmlý
112 ambulansý sayýsý bugün 1.780e ulaþtý. 2003 yýlý baþýnda 481 olan istasyon sayýsý
geçen süre içinde 1.264e çýktý. Bu konudaki hedefe ulaþýldý.
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Grafik: 9

112 Ýstasyon ve Ambulans Sayýsý

Ambulans Sayýsý

Ýstasyon Sayýsý

Beþ buçuk yýlda 112 acil hizmetlerinde istasyon ve ambulans
sayýmýzý 3 katýna çýkardýk.
Aðustos 2008

112 Acil hizmetlerinden yararlanan kiþi sayýsý 2002 yýlýnda 350 bin iken, 2007 yýlýnda
1 milyon 235 bin kiþiye ulaþtý. 2008 itibariyle 1 milyon 400 bin kiþiye yani 2002'ye
kýyasla 4 katýna ulaþacaðý tahmin edilmektedir. 2002 yýlýnda kýrsalda yaþayan
vatandaþlarýmýzýn sadece %20si 112 acil hizmetlerinden yararlanýyordu; bugün ise
bu oraný %99a ulaþtýrdýk.
Grafik: 10

112 Vaka Sayýsý (Bin)
Ülkemizde bir ilk olmak üzere 64 Kar Paletli Ambulans,
12 Hasta Kabinli Kar Aracý ve 4 Deniz Ambulansýný
hizmete baþlattýk.
2008 yýlý Eylül ayý içinde Türkiyede bir ilk olmak
üzere Hava Ambulans Sistemini baþlatmýþ olacaðýz.

Aralýk 2002

Aðustos 2008

2007
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Tüm saðlýk kuruluþlarýna acil baþvurularda, sigorta veya ödeme iþlemlerinden dolayý
beklemeye ve geri çevrilmeye son verildi. Sosyal güvencesi olmayan vatandaþlarýmýzdan
ambulans hizmetleri için ücret alýnmasý kaldýrýldý.
c) Afetlerde Saðlýk Organizasyonu ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE)
Afetlerde Saðlýk Organizasyonu Projesi yurdumuzda, baþta deprem olmak üzere
yaþanabilecek muhtemel afetler için hayata geçirildi. Afetlerde en kýsa sürede medikal
kurtarma hizmetlerinin sunulmasý, hasta veya yaralý naklinin en hýzlý ve güvenli
þekilde saðlanmasý ve bütün bu iþler için gerekli profesyonel yönetim organizasyonunda
görev alacak iyi eðitilmiþ ve ihtiyaca uygun donatýlmýþ ekipler
teþkil edildi. Özellikle Türkiye nüfusunun %95inin deprem
Avrupanýn en
kuþaðýnda bulunduðu gerçeði, bu alanda uzmanlaþmanýn ve
büyük Medikal
hazýrlýklý bulunmanýn önemini yeterince ortaya koymaktadýr.

Kurtarma Ekibi

Proje kapsamýnda, Bakanlýðýn kontrolünde bütün illerde oluþturulan
Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) mensubu 2.526 saðlýk personelimize
temel ve tamamlayýcý eðitimler verildi. Bu eðitimlerin kapsamý aþaðýdaki gibidir.
* Triaj,
* Afet Psikolojisi,
* Stres Yönetimi,
* Enkaz Çalýþmasý,
* Alternatif Ateller,
* Crush Sendromu,
* Afetlere Genel Bakýþ,
* Afet Epidemiyolojisi,
* Sedyeleme ve Taþýma,
* Ýletiþim ve Haberleþme,
* Temel ve Ýleri Yaþam Desteði,
* NBC Saldýrýlarýndan Korunma,
* Stratejik Ekip ve Çatýþma Yönetimi,
* Psikolojik Destek ve Þoklara Müdahale,
* Uluslar Arasý Ýþaretler ve Sinyalizasyon,
* Hasta/Yaralý Sabitlenmesi, Tespiti, Paketlenmesi,
* Medikal Ekibin Görev Tanýmý ve Hukuki Boyutlarý,
Yurtdýþýnda da müdahale yapabilecek meziyetlere sahip bu ekipler, Ýran ve Pakistan
depremleri ile Endonezya depremi ve tsunami faciasýnda ülke olarak iftihar ettiðimiz
düzeyde görevler ifa ettiler.
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AVRUPANIN EN BÜYÜK MEDÝKAL KURTARMA EKÝBÝ
Baþta deprem olmak üzere yaþanabilecek muhtemel afetlerde iyi eðitilmiþ ve ihtiyaca
uygun olarak donatýlmýþ gönüllü ekipler aracýlýðýyla en kýsa sürede medikal kurtarma
hizmetlerinin sunulmasý, en hýzlý ve güvenli þekilde hasta/yaralý naklinin saðlanmasý,
nakil sonrasýnda acil tedavi ünitelerinin ve hizmetinin temini ve tüm iþler için gerekli
profesyonel yönetim organizasyonunun oluþturulmasý yoluyla afetlerde ölüm ve
sakatlýklarýn kabul edilebilir sýnýrlara çekilmesi amacýyla 2004 yýlýnda "Afetlerde
Saðlýk Organizasyonu Daire Baþkanlýðý" kurduk.

BAÞARI ÖYKÜSÜ

Dört yýl içinde gönüllülük esasýna göre 81 ilimizde oluþturulan Ulusal Medikal
Kurtarma Ekiplerinde görev alan 2.526 personelin temel eðitimlerini
gerçekleþtirdik.
Medikal kurtarma ekipleri, temel teorik ve istasyon eðitimlerinin yaný sýra
düzenlenen tatbikatlarla her zaman göreve hazýr þekilde çalýþmalarýný
sürdürmektedir.
Kurulduðu günden bu yana ülkemizin haklý gururu olan Ulusal Medikal
Kurtarma Ekiplerimizin yurt içi ve yurtdýþýnda görev aldýðý çalýþmalarýn bazýlarý
þunlardýr:
Yurtdýþý
Ýran Bam Depremi
Pakistan Depremi
Sudan Ýnsani Yardým Organizasyonu
Afganistan Sel ve Toprak Kaymasý
Endonezya Depremi
Endonezya Tsunamisi

Yurtiçi
Konya Zümrüt Apartmaný Yýkýlmasý
Diyarbakýr Askeri Lojmanlarýnda Patlama
Bursa Ýntam Binasý Çökmesi
Ýstanbulda Ýki Adet Bina Çökmesi
Konya-Taþkent Balcýlar Bina Çökmesi

d) Kronik Hastalýklar Ýçin Toplumsal Hareket ve Bilinç Geliþimi
Kronik hastalýklar ile ilgili, birinci basamak ve ikinci basamak saðlýk kuruluþlarýnýn
iþbirliðinin artýrýlmasý, hastalýktan korunma, erken taný, uygun tedavi ve hastalarýn
düzenli takiplerini saðlamaya yönelik sistemin yerleþtirilmesi; morbidite ve mortaliteyi
azaltarak hayat kalitesinin artýrýlmasý amacý ile yapýlan çalýþmalar çerçevesinde
Türkiye Kalp ve Damar Hastalýklarý Önleme ve Kontrol Programý baþlatýldý.
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Dünya Saðlýk Örgütünün kronik hastalýklarýn hýzla arttýðý ve gelecekte saðlýk sistemleri
önünde en büyük iþ yükünü oluþturacaðý uyarýlarý doðrultusunda Bakanlýðýmýzda
kronik hastalýklara yönelik yapýlanma yeniden gözden geçirildi. Kronik hastalýklar
ve saðlýðýn teþvik ve geliþtirilmesi konularýnda çalýþmak üzere iki yeni daire kuruldu.
Kronik solunum yolu hastalýklarý ile savaþmak amacýyla DSÖ liderliðinde oluþturulan
Solunum Yolu Hastalýklarýna Karþý Küresel Ýttifaka (GARD-The Global Alliance
Against Chronic Respiratory Diseases) ülkemizde konu ile ilgili tüm kurum ve
kuruluþlarla birlikte katýlým saðlandý. 3. Dünya GARD Genel Kurulu 30-31 Mayýs
2008 tarihlerinde Ýstanbulda yapýldý. Bu toplantýda taslaðý sunulan GARD Türkiye
Eylem Planý bu konuda Dünyada hazýrlanmýþ ilk eylem planýdýr.
Obezite bütün dünyada artýk bir hastalýk olarak kabul edilen ve sýklýðý giderek artan
bir klinik durumdur. Obezite salgýný bu hýzla devam ettiði takdirde, yakýn gelecekte
ülkelerin saðlýk, ekonomik ve sosyal kalkýnmalarý önünde giderek artan bir engel
olacaðý beklenmektedir. Bu duruma dikkat çekmek, gerekli önceliðin verilmesini
saðlamak, uluslar arasý ve sektörler arasý iþbirliðini geliþtirmek üzere DSÖ Obeziteye
Karþý Avrupa Bakanlar Konferansý 15-17 Kasým 2006 tarihlerinde ülkemizin ev
sahipliðinde düzenlenmiþ ve bu toplantý sonunda Obeziteye Karþý Avrupa Bildirgesi
yayýmlanmýþtýr. Bu belgeyi Avrupalý bakanlar adýna Saðlýk Bakaný Recep Akdað
imzalamýþtýr. Avrupa Obezite Þartý doðrultusunda Türkiye Obezite Eylem Programý
hazýrlandý.
Ülkemizde sigara önemli bir halk saðlýðý sorunudur. Ülkemiz tütün tüketimi açýsýndan
Avrupada 3. Dünyada 7. sýrada bulunmakta, yetiþkin erkeklerde baðýmlýlýk oraný
%50 civarýnda hesaplanmaktadýr. Tütün tüketimi, baþta kanserler olmak üzere pek
çok hastalýðýn ortaya çýkmasýnda en önemli rolü üstlenmektedir. Ülkemiz DSÖ
tarafýndan hazýrlanan Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleþmesini 2004 yýlýnda imzalamýþ,
bu doðrultuda hazýrlanan Ulusal Tütün Kontrol Programý Aralýk 2007de Sayýn
Baþbakanýmýz tarafýndan açýklanmýþtýr. Program gereðince 4207 sayýlý Tütün Ürünlerinin
Zararlarýnýn Önlenmesi ve Kontrolü Hakkýnda Kanunda yapýlan deðiþikliklerle sigara
ve tütün ürünleri kullanýmýna iliþkin yeni düzenlemeler getirilmiþ, 19 Mayýs 2008
tarihinden itibaren uygulanmaya baþlayan ve pasif içiciliðin önlenmesini de ihtiva
eden önlemler halkýmýz tarafýndan büyük destek görmüþtür.
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Türkiye Kalp Saðlýðý Programý ve Türkiye Ruh Saðlýðý Programý 2008 yýlýnda
tamamlanmýþ olacaktýr. Türkiye Diyabet Politikasýnýn oluþturulmasý yolunda önemli
geliþmeler gerçekleþtirildi, bilim adamlarýmýzla birlikte bu alanda çalýþan sivil toplum
örgütleri temsilcilerinin de katýlýmý ile önemli ilerlemeler kaydedildi.
Ülkemizin kanser kontrol programýnýn planlanabilmesinde politika ve strateji
geliþtirilmesi amacýyla Türkiye Kanser Danýþma Kurulu oluþturuldu. Türkiye Kanser
Programý geliþtirilme sürecindedir. Son beþ yýlda 55 ilimizde Kanser Tarama ve Eðitim
Merkezi açýldý. Bu merkezlerde ödeme gücü olmayan vatandaþlarýmýza tarama
hizmetleri ücretsiz verilmektedir.
e) Bulaþýcý Hastalýklarla Etkili Mücadele
Bakanlýðýn bulaþýcý hastalýklar alanýnda yoðun bir þekilde yürütmekte olduðu çalýþmalar
çarpýcý baþarýlar ortaya koydu. Sýtma ile savaþta büyük bir baþarý saðlandý. 2002 yýlýnda
10 binin üzerinde olan sýtma vaka sayýsý, 2007 yýlýnda 313e düþürüldü.
Yurt genelinde 2002 yýlýnda 24 bin 390 olan tifo vaka sayýsý, 2007 yýlýnda 1.297ye
geriledi.

Grafik: 11
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Dünya Saðlýk Örgütü, bulaþýcý hastalýklar içerisinde Sýtma hastalýðýný AIDS ve
tüberkülozdan sonra önem sýrasýna göre üçüncü sýraya koymaktadýr. Ülkemizde
de geçmiþ yýllarda önemli bir halk saðlýðý sorunu olan sýtma hastalýðýný
gündemimizden düþürmek için, D.S.Ö. stratejileri ve Bakanlýðýmýz politikalarý
çerçevesinde cesaretli ve akýlcý adýmlar attýk.
Yýllarca vektör mücadelesi amacý ile kullanýlan insektisit gruplarý deðiþtirilerek,
daha etkili ve uygun ilaçlarýn alýnmasýna özen gösterildi. Vektör kontrolü amacýyla
sýtma yoðun bölgelerde özel çalýþma programlarý hazýrlanarak, bu programlarýn
kontrolü düzenli olarak yapýldý. Sýtma yoðun illerde koordinasyon saðlandý. Ortak
çalýþma ve bilgi paylaþýmlarý oluþturuldu. Sýtma hastalarýnýn bulunmasý amacý ile
sürveyans çalýþmalarýna aðýrlýk verildi Sürveyans ve tedavi hizmetlerini güçlendirmek
amacý ile mobil ekiplerin oluþturulmasýna büyük önem verildi. Sýtma tanýsý alan
hastalarýn birebir tedavileri yapýldý. Sýtmanýn olmadýðý veya az olduðu bölgelerden
sýtma yoðun bölgeye sýtma sezonu boyunca geçici iþçiler görevlendirildi. Belediyeler
ve ilgili kamu kuruluþlarý ile iþbirliði içerisinde çalýþýldý.
Yaptýðýmýz ve geliþtirdiðimiz etkili mücadele ile 2002 yýlýnda 10.224 olan sýtma
vaka sayýsý 2007 sonu itibariyle 313e düþtü...
2008 vaka sayýmýzýn 150nin altýnda olmasýný bekliyoruz.
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Verem (tüberküloz)hastalýðý ile savaþta, kesin teþhis ve mikrop bulaþtýran vakalarýn
kayýt altýna alýnmasý için yayma (smear) yöntemi ile tespit büyük önem taþýmaktadýr.
Tablo: 3

Ülkelere Göre Tüberküloz Bildirim Oranlarý, 2006

100.000 Nüfusa Düþen
Bildirilmiþ Tüberküloz
Vakasý (yeni ve tekrarlayan)

100 ve üstü
Bilgi yok
Kaynak: D.S.Ö. Küresel Tüberküloz Raporu, 2007

DSÖ verem hastalýðý bakýmýndan ülkeleri, her yüz bin nüfusa düþen vaka sayýsýna göre 5 grupta ele almaktadýr.
Ülkemiz, her yüz bin nüfusa düþen veremli hasta sayýsý bakýmýndan 25-49luk en iyi 2. grupta yer almaktadýr.
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2007 Dünya Saðlýk Örgütü (DSÖ) Küresel Tüberküloz Raporuna göre, 2002 yýlýnda
Türkiye için öngörülen veremli hasta sayýsýnýn %62sine yayma (+) yöntemi ile ulaþýlmýþken,
2006 yýlýnda bu oran %80 olmuþtur. Böylece bu konuda DSÖnün ülkeler için asgari
hedef olarak belirlediði %70in üzerine çýkýlmýþtýr. Türkiye olarak bu konudaki hedefimiz
%90ýn üzerine ulaþmaktýr.
Verem hastalýðý uzun süreli tedavi gerektirdiðinden, hastalarýn uyumu ve kontrol
altýnda olmasý büyük önem taþýmaktadýr. Verem hastalýðýyla mücadelede Doðrudan
Gözetim Altýnda Tedavi uygulamasýna 2003 yýlýnda baþlanmýþtýr; artýk veremli
hastalarýmýzýn tedavisi bu yolla yürütülmektedir. Doðrudan Gözetim Altýnda Tedavi
(DGT); verem hastalarýnýn ilaçlarýnýn tam tedavi saðlanýncaya kadar bizzat bir saðlýk
personeli veya yetkin bir baþka kiþi tarafýndan verilmesidir. 2006 yýlýnda DGTyi
ülkemizin tümüne yaygýnlaþtýrdýk. 2007 yýlýnda ülke genelinde %100 kapsam ile DGT
stratejisi uygulanmýþ, hastalarýn %90,5i DGT altýnda tedavi edilmiþtir
Bir rüya gerçekleþiyor:
KIZAMIKTA SIFIRA AZ KALDI
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Kýzamýkla mücadele kapsamýnda Dünya Saðlýk Örgütünün hedefi olan
Kýzamýðýn Kökünün Kazýnmasý ülkemizde gerçekleþmek üzere. 2010 yýlý
sonuna kadar Türkiyede yerli virüs dolaþýmýný durdurma hedefimize kararlýlýkla
ilerliyoruz.
Bu kapsamda 2003-2005 yýllarýný kapsayan büyük bir aþý kampanyasý yaptýk.
2003 yýlý içinde Okul Aþý Günleri kapsamýnda ilköðretime devam eden tüm
öðrenciler, 2005 yýlý içinde okul çaðý öncesi tüm çocuklar, ilkokul 1. sýnýflar
ve 6-14 yaþ arasý okula devam etmeyen çocuklar hedef alýndý.
Kampanya çerçevesinde 18.217.000 çocuðumuzu aþýladýk. Bu kampanyada
aþýlama oraný %97 olarak gerçekleþti. Kampanya, Cumhuriyet tarihinin ve
Avrupa'nýn en büyük hedef nüfusa sahip aþýlama çalýþmasýdýr.
Kampanya ve sonrasýnda yapýlan aþýlama çalýþmalarýnýn sonucunda ülkemizde
2001 yýlýnda 30.509 olan kýzamýk vaka sayýsý 2007 yýlýnda 3 oldu. Rüyalar
gerçekleþiyor: Sýfýra az kaldý...

2002 yýlýnda bildirilmiþ kýzamýk vakasý 7.804 iken, kýzamýk eliminasyon programýnýn
bir sonucu olarak 2007 yýlýnda sadece 3 çocuk vakasý görülmüþtür.
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2006da ülkemizde görülen kuþ gribi ile ilgili olarak iki yýl öncesinde baþlayan
hazýrlýklarýmýz bu hastalýðýn zamanýnda ve uygun müdahale ile kýsa sürede kontrol
altýna alýnmasýný saðladý. Üniversitelerimiz ve eðitim-araþtýrma hastanelerimizden
bilim adamlarý, ilgili kamu kurum ve kuruluþlarýnýn temsilcileri ile özel sektörden
toplam 60 kadar uzman tarafýndan hazýrlanan Ulusal Grip Salgýný Hazýrlýk Planý
doðrultusunda çalýþmalarýmýz devam etmektedir.
f) Geleceðimizin Teminatý: Anne ve Çocuk Saðlýðý
Saðlýk verilerinin en önemli kriteri olan bebek saðlýðýnýn iyileþtirilmesi amacýyla
baþlatýlan Bebek Dostu Hastane sayýsý 2002 de 141 iken Aðustos 2008de 619a
ulaþtý.

Grafik: 14
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Bebeklerimizi ve gebelerimizi kansýzlýktan korumak amacýyla
gebelere ücretsiz demir desteði verilmeye baþlandý. Her yýl yaklaþýk
1 milyon gebe bu hizmetten faydalanmaktadýr. 2005 yýlý Mayýs
ayýndan 2008 yýlý Aðustos ayýna dek demir desteði verilen bebek
sayýsý 4 milyon 225 bindir.
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Demir gibi Türkiye
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Bebeklerimizin kemik geliþimini destekleyen D vitamini de ücretsiz daðýtýlmaya
baþlandý. 2005 yýlý Mayýs ayýndan 2008 yýlý Aðustos ayýna dek 4 milyon 20 bin bebeðe
D vitamini desteði saðlanmýþtýr.
Atatürk Üniversitesi Týp Fakültesinde yapýlan çalýþmalarla
1998 yýlýnda 0-3 yaþ arasý çocuklarda vitamin D eksikliðine
baðlý Raþitizm(VDER) insidansý binde 61 iken bu oran
2008 yýlý þubat ayýnda binde 1 olarak tespit edilmiþtir.

Bebeklere Ücretsiz
Ýki D Vitamini
Kaynaðý: Güneþ ve
Saðlýk Bakanlýðý
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Yenidoðan Canlandýrma Eðitimi Almýþ Personel Sayýsý
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Yenidoðan canlandýrma programýnýn baþlangýcýndan Aðustos 2008e kadar 21 bin 157
saðlýk personeline eðitim verildi. Artýk doðum yapýlan tüm birimlerimizde eðitimli
personeller hazýr bulunmaktadýr.
Yenidoðan bebeklerin hayata saðlýklý baþlayabilmelerini saðlamak amacýyla ülke düzeyinde
yenidoðan tarama programlarý hýzlandýrýldý ve yaygýnlaþtýrýldý. Daha önce baþlatýlmýþ olan
Grafik: 17
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fenilketonüri taramasý yaygýnlaþtýrýldý. Hayati öneme sahip olan kongenital hipotiroidi
taramasý da hýzla ve yaygýn biçimde baþlatýldý. Böylece yakalandýðýnda kolayca önlenebilen,
ancak gözden kaçýrýldýðýnda telafisi imkansýz sonuçlar doðurarak zihinsel ve bedensel
geliþme geriliðine yol açan fenilketonüri ve kongenital hipotiroididen bebeklerimiz
büyük ölçüde korunmuþ oldu. Fenilketonüri ve hipotiroidi taramalarýnda hedef nüfusun
%89una ulaþýldý.
62 ilimizde, Bakanlýðýmýza baðlý 119 hastanede, Yenidoðan Ýþitme Taramasý Ünitelerinin
kurulmasý tamamlandý, iþitme taramalarýna baþlandý. Aðustos 2008e kadar 330 bin
bebeðimiz iþitme taramasýndan geçirildi.
Grafik: 18
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Saðlýk Bakanlýðý hastanelerinde 2002 yýlýnda 665 olan yenidoðan yoðun bakým yatak
sayýsý, 2008 yýlýnda 1.765 e çýkmýþtýr. 2002- 2008 yýllarý arasýndaki artýþ oraný % 165
olmuþtur.
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DEMÝR GÝBÝ TÜRKÝYE
Dünya Saðlýk Örgütünün verilerine göre, dünya nüfusunun yaklaþýk %30'unda,
dünyadaki gebe kadýnlarýn ise yarýsýndan fazlasýnda demir eksikliði anemisi
olduðu tahmin edilmektedir.
Saðlýkta Dönüþüm Programý baþlatýlmadan önce, Ülkemizde de çok yaygýn
görülen demir eksikliði anemisi, yapýlan çeþitli araþtýrmalarda elde edilen
sonuçlara göre; genel olarak 0-5 yaþ grubu çocuklarýn ortalama %50'sinde,
okul çaðý çocuklarýnýn %30'unda, emzikli kadýnlarýn %50'sinde
görülebilmekteydi.
Çocuklarda demir eksikliði anemisi en sýk 6-24 ay arasýnda görülmektedir.
Bu yaþlar çocuklarýn büyüme ve geliþmesinin en hýzlý olduðu dönemdir. Bu
dönemde ortya çýkan beslenme bozukluklarý ve demir eksikliði çocuklarýn
ileri dönemdeki zihinsel, fiziksel ve sosyal geliþmeleri üzerine olumsuz etkiler
yapmaktadýr. Bu olumsuz etkilerin ortaya çýkmasýný önlemenin en kolay yolu
çocuklarý demir eksikliði anemisinden korumaktýr.
Bu önemli halk saðlýðý sorununun çözümü için ülke düzeyinde; toplumun
demir yetersizliði konusunda bilinçlendirilmesi, bebeklerin ilk 6 ay anne sütü
almasý ve 6. ayýn sonunda uygun ve yeterli miktarda ek besine geçilerek,
emzirmenin 2 yaþýna kadar sürdürülmesi, 4-12 ay arasý her bebeðe koruyucu
amaçlý ücretsiz demir desteði saðlanmasý ve 13-24 ay arasý anemisi olan
bebeklere demir tedavisi önerilmesi amacýyla "Demir Gibi Türkiye Programý"ný
baþlattýk. Program baþlangýcýndan bugüne kadar 4 milyon 225 bin bebeðe
demir desteði saðladýk.
Demir Gibi Türkiye programýnýn ardýndan Gebelerde Demir Destek programýný
da baþlatarak, kapsamý daha da geniþlettik. Programýn baþlangýcýndan bugüne
kadar gebelere 2.853.850 kutu demir preparatý daðýttýk.
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Demir gibi Türkiye programýnýn etkilerini incelemek maksadýyla Bakanlýðýmýz ve
Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Sosyal Pediatri Anabilim Dalý iþbirliðinde MartNisan 2007de Demir Eksikliði Araþtýrmasý yapýldý. Henüz yayýnlanmamýþ
araþtýrmanýn ön sonuçlarýna göre 12-23 aylýk çocuklarda anemi sýklýðý %30lardan
% 7.8e inmiþtir. Bebeklerimizin daha saðlýklý olmalarý ve biliþsel açýdan
potansiyellerine eriþme yolunda katettiðimiz mesafe bu sonuçlarda açýkca
görülmektedir.

Ayný yýllar baz alýndýðýnda Transport küvöz sayýsý 158 den 440a Ventilatör sayýsý
252den 491 e çýkarýlmýþtýr. Sýrasýyla artýþ oranlarý % 180 ve % 95 olmuþtur.
Yenidoðan yoðun bakýmda çalýþan hemþire sayýsýndaki artýþ oraný da % 83 olmuþtur.

Saðlýklý anne,
saðlýklý nesil

Hastanede yapýlan doðum oranlarý ise 2002 yýlýnda % 78 iken, 2008
yýlýnda % 92ye çýkmýþtýr. Yenidoðan ölüm hýzý ise binde 16,7 den
binde 10 a düþürülmüþtür.
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Daha düne kadar vatandaþýmýz saðlýk kuruluþlarýnýn kapýsýndan çevrilirken bugün,
toplumun en yoksul %6lýk kesimindeki ailelere, gebe ve çocuklarýnýn saðlýk takiplerini
yaptýrmalarý þartýyla her gebelik ve herbir çocuk için aylýk 17 TL nakit para yardýmý
yapýlmakta, doðumlarýný saðlýk kuruluþlarýnda yaptýrmalarý halinde gebelere ayrýca 55
TL yardýmda bulunulmaktadýr. 2004 yýlý Mart ayýndan bugüne kadar 1 milyon 600 bin
vatandaþýmýz bu teþvikten yararlandýrýldý.

AZ KALDI...
Anneler Anneliklerini Yapabilecek...
Anne Ölümlerini Önleme Yolunda, Hedefe Adým Adým...
Gebelik süresince, doðum sýrasýnda ve sonrasýnda saðlýk hizmetlerine eriþme,
saðlýk hizmetlerinden faydalanma ve bu hizmetlerin kalitesi ile; daha geniþ
çerçeveden bakýldýðýnda kadýnýn eðitimi, toplumsal cinsiyet eþitliði ve sosyal
þartlar anne ölümlülüðü ile iliþkilidir. Bu özelliði ile anne ölümlerinin oraný
çok boyutlu bir kalkýnma göstergesi olarak kullanýlmaktadýr.
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Anne ölümleri gebelik, doðum, doðum sonrasý 42 günlük süreçte meydana gelen kadýn
ölümlerini kapsamaktadýr.
Dünya Saðlýk Örgütü tarafýndan yapýlan hesaplamalara göre dünyada yýlda 529 bin
anne ölümü meydana gelmektedir. Anne ölümlerinin % 99u geliþmekte olan ülkelerdedir.
Anne ölüm hýzýnda dünya ortalamasý yüz binde 400'dür. Ortalama olarak Afrika
kýtasýnda yüz binde 870, Japonya hariç tutulduðunda Asya ülkelerinde yüz binde 380
olan anne ölüm hýzý, D.S.Ö. üst orta gelir grubu ülkelerinde yüz binde 91, D.S.Ö.

BAÞARI ÖYKÜSÜ

Avrupa bölgesinde yüz binde 24'tür.
Türkiye'de anne ölüm oranlarýna iliþkin bilgiler son yýllara kadar yetersizlik
göstermekteydi. Veriler mevcut ulusal düzeyi yansýtan oranlar olarak nüfus araþtýrmalarý
içinde elde edilmiþti. 1997-1998'de bir yýl süreyle, 53 ilin, 615 doðum yapýlan
hastanesinde anne ölüm kayýtlarýnýn izlenmesiyle yalnýzca hastane ölümlerinde yüz
binde 49 rakamýna ulaþýlmýþtý. Bu oranýn hastane dýþý ölümler de göz önüne alýndýðýnda
yüz binde 70 olduðu hesaplanmýþtý.
Türkiyede Anne Ölüm Hýzýmýzýn tespiti amacýyla Türkiye Anne Ölüm Araþtýrmasýný
1 Haziran 2005-31 Mayýs 2006 tarihleri arasýnda gerçekleþtirdik. Sonuçlar 8 Aralýk
2006 tarihinde kamuoyu ile paylaþýldý.
Söz konusu çalýþma bilimsel yeterlilik anlamýnda Cumhuriyet döneminin tek çalýþmasýdýr.
Bu araþtýrma ile 2005-2006 yýllarýnda anne ölüm hýzýnýn yüz binde 28.5 olduðu tespit
edilmiþtir. Türkiye hem ilk kez geniþ boyutlu bir saha araþtýrmasýyla anne ölümlerindeki
güncel ve gerçek rakamlara ulaþmýþ; hem de anne ölümlerini azaltmadaki baþarýsýný
Avrupa ortalamasýna çok yakýn bulunan anne ölüm hýzýyla ortaya koymuþtur.
2005 Türkiye Anne Ölümü Araþtýrmasýnýn ardýndan, araþtýrmadaki sistem baz alýnarak
revize edilen Anne Ölümü Veri Sistemi ile 81 ilden 12-50 yaþ Kadýn ölümleri içinde
yer alan anne ölümlerine ait veriler toplanmaktadýr. Bu kapsamda 2007 yýlý anne ölüm
hýzý 100 binde 21.3 tür. Hedefimiz 2008 yýlýnda anne ölümlerini 100 binde 18in,
2010 yýlýnda ise 100 binde 15in altýna indirmektir.
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Yataklý tedavi kurumlarýnda doðum yapan tüm annelere ulaþmak amacýyla 2004
yýlýnda Bilinçli Anne, Saðlýklý Bebek Programý baþlatýldý. Bu program ile annelerin
hastaneden ayrýlmadan kendilerinin ve bebeklerinin saðlýklarýný ilgilendiren temel
konularda bilgilendirilmeleri amaçlanmaktadýr. Bebeklerin
doðduklarý ilk anlarda, ailelere bebeklerin saðlýklý geliþimine
Geleceðimizin
yönelik temel bakým ve saðlýk bilgileri verilmekte ve annelere
teminatý çocuklarýmýz
Bilinçli Anne Saðlýklý Bebek Rehberi daðýtýlmaktadýr.
teminat altýnda
Baþlangýcýndan bu güne kadar 4 milyona yakýn anneye
ulaþýlmýþtýr.
g) Baðýþýklama Programlarý: Aþýlar
2002 yýlýnda hedef çocuk nüfusunun aþýlama oraný yurt
Çocuklarýmýz aþýlanýyor,
ülkemizin yüzü kýzarmýyor genelinde %78 idi; Güneydoðuda bazý illerimizde bu
oran %50nin bile altýna inmiþti. 2007 yýlýnda aþýlamada
yurt genelinde %96 oraný yakalanmýþtýr. Geçmiþte aþýlama
oranlarý en düþük olan illerimizde bile, bu dönemde %80in üstünde baþarý elde
edilmiþtir.
Grafik: 19
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2002 yýlýnda aþýya ayrýlan bütçe 14 milyon YTL iken, 2008 yýlýnda 161 milyon YTLye
ulaþmýþtýr. Daha önce aþýlama programýnda mevcut olmayan kýzamýkçýk, kabakulak
ve menenjit (MMR) aþýlarý standart aþýlama takvimine dahil edilmiþtir. Beþli kombine
aþý (difteri, aselüler boðmaca, tetanoz, Hemophilus influenza tip B ve inaktif polio
virus) kullanýmýna baþlanmýþtýr. Konjuge pnömokok aþýsý uygulamasýný 2008 yýlý Ekim
ayýnda baþlatmak için gerekli çalýþmalarý yapýyoruz. Bu uygulama için 64 milyon YTL
kaynak ayrýlmýþtýr. Bu kaynakla birlikte yýl sonunda aþýya ayrýlan bütçe 201 milyon
YTLye ulaþacaktýr.
Kýzamýk hastalýðýný ortadan kaldýrmak için 2003-2005 yýllarýný kapsayan büyük bir
aþý kampanyasý yapýlarak 18.217.000 çocuðumuz aþýlanmýþtýr. Bu kampanyada aþýlama
oraný %97 olarak gerçekleþmiþtir. Kampanya, Cumhuriyet tarihinin ve Avrupanýn
en büyük hedef nüfusa sahip aþýlama çalýþmasýdýr.
Bu çalýþmalarýmýz kýsa sürede meyvesini vermiþ ve 2002 yýlýnda yurt genelinde 7.804
adet kýzamýk vakasý görülmüþken, bu rakam 2007 yýlýnda sadece 3 vakaya düþmüþtür.
Haziran 2008de Iraktan Ankaraya gelen bir üniversite öðrencisinde kýzamýk hastalýðý
ortaya çýkmýþ, bu kiþiyle ayný öðrenci yurdunda kalan bir vatandaþýmýzda ve bu
vatandaþýmýza müdahale eden 2 saðlýk personelinde kýzamýk hastalýðý ortaya çýkmýþtýr.
Yani 2008de Aðustos ayýna kadar çocuk vakasý görülmemiþtir.

Grafik: 20
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Grafik: 21

2001deki son salgýnda kýzamýklý vaka sayýsý yurt genelinde 30.509 idi.
2007 yýlýnda bildirilen vaka sayýsý ise sadece 3tür.
2007

3

h) Cinsel Saðlýk ve Üreme Saðlýðý Programý
Ülkemizde cinsel saðlýk ve üreme saðlýðý alanýnda hizmetlerin kullanýlabilirliði ve
eriþilebilirliðinin artýrýlmasý, hizmet kalitesinin yükseltilmesi amacýyla Bakanlýðýmýzýn
Grafik: 22
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Tablo: 4

Üreme Saðlýðý Programýnda Bölgelere Göre Önceliklerimiz

yürütmekte olduðu çalýþmalara doðrudan destek saðlamak ve sivil toplum kuruluþlarýyla
olan iþbirliðinin güçlendirilmesini saðlamak amacýyla, Avrupa Birliði iþbirliðinde
Türkiye Cinsel Saðlýk ve Üreme Saðlýðý Programý yürütülmektedir. 2002 yýlýnda
Bakanlýðýmýza baðlý saðlýk kuruluþlarýndan üreme saðlýðý hizmeti alan çift sayýsý
3.260.000 iken, 2007 yýlýnda bu sayý 5.545.050e ulaþmýþtýr.
Saðlýk Bakanlýðý ve Türk Silahlý Kuvvetleri arasýnda, üreme saðlýðý ve aile planlamasýnda
erkeklere yönelik eðitim çalýþmalarý konusunda iþbirliði baþlatýldý. Bu kapsamda er
ve erbaþlara yönelik Üreme Saðlýðý ve Aile Planlamasý Danýþmanlýk Eðitimlerini
yapmak üzere Türk Silahlý Kuvvetleri bünyesinde 4.000 askeri saðlýk personeline
eðitici eðitimi verildi. Bu eðitilen personel kanalýyla tüm birliklerde üreme saðlýðý
eðitimlerine baþlandý. Böylece her yýl, 500 bin genç erkek üreme saðlýðý eðitimi almýþ
olarak evine dönmektedir. Nisan 2004ten bugüne kadar 2 milyondan fazla er ve
erbaþa bu eðitim verildi.
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Saðlýkta
Yeni Dönem
4. Birinci Basamak Saðlýk Hizmetlerinde Dönüþüm: Aile Hekimliði
Saðlýkta Dönüþüm Programýnýn hizmetin merkezine insaný koyduðunu ifade etmiþtik.
Bu ilke, sistemin planlamasýnda ve hizmetin sunumunda hizmetten faydalanacak
bireyi, bireyin ihtiyaç, talep ve beklentilerini esas almayý ifade etmektedir. Saðlýðýn aile
ortamýyla birlikte gerçeðinden hareketle bireyin saðlýðý aile saðlýðý kavramý çerçevesinde
ele alýnmaktadýr. Temel saðlýk hizmetlerinde sorumluluk paylaþýmý ve bireye tek
pencere sistemi ile yaklaþýmýn baþarýyý artýracaðý bilinmektedir. Bireye yönelik
koruyucu hizmetler ile birinci basamak taný ve tedavi hizmetlerinin, bireylerin kendi
seçeceði doktorlar tarafýndan yürütülmesiyle doktor ve aile üyelerinin daha yakýn
iliþkiler kurmasý, saðlýk eðitiminde, hastalýklarýn önlenmesinde ve saðlýðýn
düzeltilmesinde birinci basamakta görev yapan doktor ve ekibinin rolünün
belirginleþmesi mümkün olmaktadýr.
Programda genel pratisyen, aile doktoru veya aile hekimi ayný anlamda kullanýlmaktadýr.
Birinci basamakta hizmet vermek üzere özel eðitim almýþ hekimleri ifade etmektedir.
Grafik: 23
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Aile hekimi anne karnýndaki bebekten, ailenin en yaþlý bireyine
Saðlýk sisteminde
kadar bütün aile fertlerinin saðlýðýndan, kiþilerin saðlýkla ilgili
merkezi rol:
sorunlarýndan ve hastalýklarýndan sorumludur. Baþvuruyu
yapan kiþinin, her türlü saðlýk sorununu ele alýr; birinci
Aile Hekimliði
basamak saðlýk hizmetini aþan sorunlar için yapacaðý
danýþmanlýk hizmetleriyle diðer uzman hekimlere, ya da diþ hekimine hastayý
yönlendirerek, koordinatör görevini üstlenir. Dolayýsýyla kendisine kayýtlý kiþilerin
ayný zamanda saðlýk danýþmaný, bu konuda onlara yol gösteren ve onlarýn haklarýný
savunan kiþi konumundadýr.
Aile hekimi, aile bireylerinin ikametlerine genellikle yakýndýr ve kolay ulaþýlabilir
konumdadýr. Hizmet verdiði toplumu her yönüyle tanýr; aile, çevre ve iþ iliþkilerini
deðerlendirir. Ailenin bütün bireylerinin saðlýk durumlarýný, yaþama þartlarýný, koruyucu
saðlýk hizmetlerinin ve saðlýk eðitiminin bu bireylere nasýl uygulanabileceðini en iyi
bilen kiþidir. Bu doktorlar, kendi sorumluluðu altýndaki bireyleri bir hastalýk çerçevesinde
deðil, bütüncül bir yaklaþýmla, riskler, saðlýk þartlarý, psikososyal çevre ve mevcut
diðer akut veya kronik saðlýk sorunlarý ile birlikte bir bütün olarak deðerlendirir.
Prof. Dr. Nusret Fiþekin deyimiyle Kiþiye yönelik
Artýk hekiminiz
koruyucu hekimlik hizmetleri ile ayakta ve evde hasta
tedavisi hizmetleri bir arada (entegre olarak)
ailenizden birisi
yürütülmelidir. (...) Entegre örgütlenme modelinin en
basiti çaðdaþ aile hekimliðidir. Çaðdaþ aile hekimi, ailedeki çocuklarýn periyodik
muayenelerini ve aþýlarýný yapar. Annelere çocuk bakýmý öðretir. Yaþlýlarýn -varsa
gebelerin- periyodik muayenelerini yapar ve gereken önerilerde bulunur. Aile bireylerine
saðlýk, ev hijyeni ve kiþisel hijyen konularýnda eðitim yapar. Evde hastalanan varsa
onlarý tedavi eder veya gerekiyorsa bir uzmana veya hastaneye gönderir.
Etkili bir sevk zincirinin kurulabilmesinin ön þartý, hastanýn kendi seçtiði ve güvendiði
bir hekimden birinci basamak hizmeti almasýdýr. Bu da, yukarýda sözü edildiði þekilde
temel saðlýk hizmetlerinin güçlendirilmesine ve birinci basamak hizmeti sunan aile
hekiminin kendi sorumluluðu altýndaki bireylere sunduðu hizmetin durumuna baðlýdýr.
Bu açýdan saðlýk sisteminin koordinatörü konumundaki aile doktorlarý ayný zamanda
birçok yanlýþ yönlendirmeleri, düzensizlikleri ve gereksiz saðlýk harcamalarýný önleyici
etkiye sahiptirler. Saðlýk harcamalarýnda israfý önler, ikinci basamakta gereksiz
yýðýlmalarý, kuyruklarý ve hasta maðduriyetlerini engellerler.
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Saðlýkta Dönüþüm Programýnýn bu önemli hedefini gerçekleþtirmek üzere yoðun bir
çalýþma yürütüldü. Meslek örgütleri ve akademisyenlerin katýlýmý ile Aile Hekimliði
Danýþma Kurulu oluþturuldu. Bu kurul düzenli ve disiplinli bir çalýþma sonucunda
aile doktorluðu uygulamasýnda görev alacak pratisyen hekimlerin eðitim müfredatýný
hazýrladý. Ýki dönemli düþünülen eðitimin ilk aþamasý kýsa süreli uyum eðitimidir.
Ýkinci aþama eðitim, mesleki bilgilerin güncelleþtirilmesi ve iyileþtirilmesini hedefleyen
uzun süreli bir eðitim olarak planlandý.
Bireye yönelik koruyucu saðlýk hizmetleri, taný ve tedavi hizmetleri ile rehabilitasyon
hizmetleri dýþýnda kalan temel saðlýk hizmetleri tek çatý altýnda toplanarak, daha
etkili ve verimli hizmet sunmak üzere Toplum Saðlýðý Merkezleri oluþturuldu. Bu
merkezler aile hekimleri için aþýlama, ana çocuk saðlýðý ve aile planlamasý gibi öncelikli
hizmet alanlarýnda, Saðlýk Bakanlýðýnýn yýllýk programýna uygun olarak ve ücretsiz
lojistik destekte bulunmakta, ayrýca aile hekimlerinin denetimini yürütmektedir.
Böylece, bir anlamda, aile saðlýðý ile toplum saðlýðý uygulamalarý bütünleþtirilmiþ ve
entegre bir birinci basamak yapýlanmasý saðlanmýþtýr. Süreç içinde aile saðlýðý
merkezlerinde aile hekimliði uzmanlarýnýn, toplum saðlýðý merkezlerinde de halk
saðlýðý uzmanlarýnýn görev almasý planlanmaktadýr.
Aile Hekimliði Pilot Uygulama Yasasý, Kasým 2004te TBMM de kabul edildi. Pilot
uygulamayla ilk olarak Ekim 2005te Düzce ilinde baþladý. Ardýndan 2006 yýlýnda
Eskiþehir, Bolu, Edirne, Adýyaman, Denizli, Gümüþhane 2007 yýlýnda Elazýð, Isparta,
Samsun, Ýzmir, Bartýn, Sinop, Amasya ve 2008 yýlýnda da Bayburt, Çorum, Manisa,
Osmaniye, Karaman, Karabük, Adana ve Burdur ilinde uygulamaya geçilerek 22 ilde
15 milyon vatandaþýmýz aile hekimliði uygulamasý kapsamý içine alýndý.
Erken dönem sonuçlarý oldukça baþarýlý olan aile hekimliði uygulamasý birinci basamak
saðlýk hizmetlerinin halkýmýzýn gündeminde yer etmesini saðlamakta, birinci basamaðý
cazip hale getirmekte, böylece koruyucu saðlýk hizmetlerinin yaygýn verilmesini
kolaylaþtýrmaktadýr. Sistemin baþarýyla yürütüldüðü baþlangýç illerinde, hastanelere
giden hasta sayýsýný düþürmekte ve hastanelerdeki yýðýlmalar azalmaktadýr. Bu arada
birinci basamak saðlýk kuruluþlarýmýzda görev yapmakta olan meslektaþlarýmýz hak
ettikleri hekimlik itibarýna kavuþmaktadýr. Þimdilik meslek içi eðitimlerle desteklenen
bu uygulama, uzun vadede bu hizmetleri yürütecek aile hekimi uzmanlarýnýn yetiþmesini
teþvik edecektir. Bu durum birinci basamak saðlýk hizmetlerine olan güveni daha da
artýracaktýr.
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Grafik: 24

Aile Hekimliði Uygulamasýna Geçilen Ýllerde
Birinci Basamakta ve Hastanede Yapýlan Muayenenin Oransal Daðýlýmý (%)
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Hastane
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Aile Hekimliði Uygulamasýndan Sonra

Aile Hekimliði uygulamasýna geçilen illerde Birinci Basamak muayene hizmetleri aðýrlýk kazanmýþtýr.
Geçmiþte tüm muayene hizmetlerinin %40ý birinci basamakta veriliyor iken, aile hekimliði uygulamasýna
geçilen illerimizde bu oran %51 olmuþtur. Ülkemizde hekim ve bu arada pratisyen hekim sayýsýndaki
belirgin yetersizlik sebebiyle sevk zinciri mecburiyeti henüz getirilememiþ olmasýna raðmen, bu oranlar
dikkat çekici ve ümit vericidir.

Baþlangýç ilimiz Düzcede aile hekimliði araþtýrmasýnda vatandaþýmýza aile hekimliði
hizmetlerinden memnuniyeti sorulduðunda yüksek bir memnuniyet oraný ortaya
çýkmýþtýr.
Grafik: 25
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Koruyucu ve Temel Saðlýk Hizmetleri

Artýk Ücretsiz

Bugün
vatandaþlarýmýz
yurdun her
tarafýnda birinci
basamak saðlýk
kuruluþlarýmýzdan
herhangi bir
sosyal güvenlik
belgesi
istenmeksizin her
türlü hizmeti
alabiliyorlar.
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Saðlýkta
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5. Hastane Hizmetlerinde Zihniyet Deðiþimi
a) Saðlýkta Ayrýmcýlýðýn Kaldýrýlýþý: Kamu Hastanelerinin
Tek Çatý Altýna Alýnmasý
Saðlýkta Dönüþüm Programýnýn hedeflerinden biri olan verimlilik, kaynaklarý uygun
þekilde kullanarak maliyeti düþürüp, ayný kaynakla daha fazla hizmetin üretilmesi
olarak tanýmlanmýþtýr. Programda insan kaynaklarýnýn daðýlýmý, malzeme yönetimi,
akýlcý ilaç kullanýmý, saðlýk iþletmeciliði ve koruyucu hekimlik uygulamalarýnýn bu
esas çerçevesinde deðerlendirileceði vurgulanarak, ülkemizin bütün sektörel
kaynaklarýnýn sistem içine alýnmasý ve entegrasyonunun saðlanmasý yoluyla verimliliðin
artýrýlacaðý belirtilmiþtir.
Hastanelerin tek çatý altýnda birleþtirilmesi saðlýk hizmeti sunumunda rol alan bütün
kaynaklarýmýzý halkýn hizmetine seferber etmeyi hedef almýþtýr. Bu dönemde SSK
hastaneleri Saðlýk Bakanlýðýna devredilerek hastane kapýlarýnda vatandaþlarýmýzýn
önüne konan engeller kaldýrýldý ve vatandaþlarýmýz arasýndaki ayrýmcýlýða son verildi.
Daha önce dengesiz yükler altýnda kalan hastanelerimiz, SSKlý, BAÐ-KURlu, devlet
memuru, emekli ya da Yeþil Kartlý ayrýmý yapmaksýzýn dengeli biçimde bütün
vatandaþlarýmýza hizmet eder hale geldi.
Kamuda saðlýk hizmetine eriþme güçlüðü çeken birçok vatandaþýmýz hizmet
alma imkânýna artýk kavuþmuþtur. SSK hastanesi-devlet hastanesi
ayrýmcýlýðýnýn ortadan kalkmasý, vatandaþlarýmýza tercih imkânýnýn
sunulmasýnýn yanýnda, primini ödeyen, saðlýk güvencesi altýnda olduðu
halde hakkýný elde edemeyen bir kesimin hizmete eriþiminin saðlanmasý
açýsýndan da çok hakkaniyetli bir uygulama oldu.

Saðlýkta
tek taban,
tek çatý

b) Hastanelerde Yerinden Yönetim
Hastanelere yetki devri, yönetim esnekliði, kendi kaynaklarýný kullanma serbestisi
verilmesi ve bunlarla birlikte çalýþanlara döner sermayeden performansa göre ek
ödeme yapýlmasý verimliliði artýrdý. Saðlýk kuruluþlarýmýz hasta odaklý hizmet kurumlarý
halini almaya baþladýlar.
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Kamu hastanelerinin geçmiþte mevcut olan hantal yapýsýný deðiþtirmek gayesiyle,
baþta görüntüleme hizmetleri olmak üzere birçok týbbi hizmet için özel sektörden
hizmet alýnmasýnýn önü açýldý ve hastane hizmet yapýlarý hýzla geliþmeye baþladý.
Böylece özellikle görüntüleme ve diðer tetkiklerde gereksiz bekleme süreleri büyük
ölçüde azaltýldý. Ýþletme modelleri arasýndaki farklýlaþma SSK hastaneleri ile diðer
kamu kurumlarýna ait hastanelerin Saðlýk Bakanlýðýnýn çatýsý altýnda toplanmasý ile
son buldu.
Her geçen gün daha fazla yetki devredilen ve bugün bile büyük oranda yerinden
yönetilen kurumlar haline gelen hastanelerimiz özerk kamu kurumlarý olma
yolundadýr. Son 5 yýl içinde hastanelerimizin tamamý bilgi iþlem alt yapýsýný kurarak
bütün hizmetlerini kayýt altýna almýþtýr. Ek ödemeler döner sermaye imkanlarýyla
karþýlanmaktadýr. 18.500ü maaþlarý hastanelerimizin kendi döner sermayelerinden
karþýlanmak üzere, 35 bini aþkýn sözleþmeli saðlýk personeli hastanelerimizde göreve
baþlamýþtýr.
Devlet hastanelerimiz hizmet için gerekli donanýma sahip olmak için yýllarca ödenek
beklemekten kurtarýlmýþ ve özel sektörden hizmet satýnalma imkaný saðlanmýþtýr.
Kamuya yatýrým yükü getirilmeden hizmet araçlarý saðlanmakta ve bedeli kurumun
kazancý ile ödenebilmektedir.
c) Hastane Hizmetlerinde Yeniden Yapýlanma
Saðlýkta Dönüþüm Programý çerçevesinde kamu hastaneleri cihaz fakiri olmaktan
kurtarýldý. 2002 yýlýnda devlet hastanelerinde bulunan 1.500 adet diyaliz cihazý sayýsý
2008 yýlý Aðustos itibariyle 3.880e çýkarýldý.
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Devlet hastanelerimizde kamu-özel ortaklýðý þeklinde hizmetler verilmeye baþlandý
ve 2002de tüm devlet hastanelerinde 18 olan MR cihazý sayýsý 2008de 155e, 121
olan bilgisayarlý tomografi cihazý sayýsý 318e çýktý.
Grafik: 27

Saðlýk Bakanlýðý Hastanelerindeki Bilgisayarlý Tomografi ve MR Sayýsý
350

318
300

250

Dönüþüm Programýndan önce bekleme
süreleri altý ayý aþan MR ve bilgisayarlý
tomografi hizmetleri genelde birkaç gün
içinde verilir hale geldi.

Bilgisayarlý
Tomografi
Sayýsý

200

155
150

121
100

50

0

55
8
1999

MR Sayýsý

18
2002

2008

Not: 1999 ve 2002 yýlýndaki sayýlara SSK hastanelerindekiler dahildir.
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2002 yýlýnda hastanelerimizin %20 sinde elektronik bilgi sistemleri var iken, 2006
yýlýnda bu oran %100 oldu. 2002 yýl sonunda devlet hastanelerinde doktorlara ayrýlan
muayene odasý sayýsý 6.643 iken 2008da 18.807e çýktý, yani yaklaþýk 3 kat arttý.
Grafik: 29
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18.807

5,5 yýl

Aðustos
2008

6.643

Not: 2002 ve öncesi sayýlara SSK kuruluþlarýndakiler dahildir.

Her hekime bir oda prensibiyle atýl kapasite
harekete geçirildi, buna paralel olarak, 2002
yýlýnda devlet hastanelerinde (SSK dahil) 110
milyon hasta muayene edilirken 2007 yýlýnda
210 milyon hastaya muayene hizmeti verildi.

Hastane kapýlarýndan
muayene odalarýna

2002 yýlýnda 14 olan Aðýz-Diþ Saðlýðý Merkezi sayýsýný 79 ilimizde 106ya çýkardýk.
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2007 yýlýnda muayene edilen kiþi sayýsý 1999 yýlýna göre %135 artmasýna raðmen
hekim baþýna düþen günlük muayene sayýsý azalmýþtýr.
Çünkü muayene odasý sayýsý 3 kata yakýn artýrýlarak 6.600den 18.800e çýkarýlmýþ
ve önemli derecede verimlilik artýþý saðlanmýþtýr.

Not: Rakamlara SSK Hastanelerimizde çalýþan uzman hekim ve yapýlan muayene sayýlarý dahildir.

2002 yýlýna göre 2006 yýlýnda devlet hastaneleri ile aðýz diþ saðlýðý merkezlerinde
yapýlan protez sayýsý 5 katýna, dolgu sayýsý ise 7 katýna yükselmiþtir.
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Not: 1999 ve 2002 yýlýndaki sayýlara SSK hastanelerinde yapýlanlar dahildir.

2002 yýlýna göre 2007 yýlýnda devlet hastanelerinde yapýlan dolgu sayýsý 7, protez sayýsý ise 5 katýna çýktý.
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Hastalarýn haklarýnýn ihlal edilmediði, her aþamada bilgilendirildiði ve onayýnýn
alýndýðý, mahremiyete uyulduðu, hiçbir ayrým yapýlmadan her türlü tedaviyi aldýðý,
hekimini, kurumunu seçebildiði bir saðlýk hizmeti hedeflenmektedir. Bu amaçla ilgili
mevzuat doðrultusunda devlet hastanelerimizin tamamýnda Hasta Haklarý Birimi
faaliyete geçirildi.

Grafik: 33
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Þimdi Hizmet Hakkýnýz
Alo SABÝM 184 ile
Saðlýk Bakanlýðýna doðrudan ulaþabilirsiniz.
 52 operatörle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz.
 Baþvurularýn % 90ýný ilk 24 saatte çözüyoruz.
 Çözümü hemen mümkün olmayan durumlarda konuyu
neticelendirip vatandaþýmýza bilgi aktarýyoruz.
 Her yýl SABÝMe yapýlan 1 milyon baþvuruyu sonuçlandýrýyoruz.
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Son 5,5 yýlda 367si hastane ve ek binasý olmak üzere 1.102 saðlýk tesisi tamamlanarak
hizmete sokuldu. Yýllardýr bekleyen inþaatlar tamamlandý. Eklenen yeni hasta yataðý
sayýsý 20 bini buldu. Bu dönemde yapýlan hasta odalarýnýn %80i banyolu ve
tuvaletlidir. %20lik kýsým da önceden baþlanan ancak
teknik olarak revize edilemeyen projeler sebebiyledir.
Yoðun bakým
Banyosu ve tuvaleti bulunan hasta yataðý sayýsý 10
üniteleri hayata
binden 23 bine çýkarýldý. Böylece banyosu ve tuvaleti
bulunan hasta yataðý sayýsýnýn toplam hasta yataðý
dönüyor
içindeki payý %9dan %18ye yükseldi.
2002 yýlýnda 869 olan tam donanýmlý yoðun bakým yatak sayýsý 2008 yýlý Aðustos
itibariyle 6.558e ulaþtý.
Grafik: 34
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d) Özel Hastane Kapýlarýnýn Herkese Açýlmasý
Saðlýkta Dönüþüm Programýnda ülkemizin saðlýkla ilgili bütün sektörel kaynaklarýnýn
sistem içine alýnarak birbiriyle uyumun saðlanmasý ve böylece verimliliðin arttýrýlmasý
öngörülmektedir. Hastanelerin tek çatý altýnda birleþtirilmesi bu amacýn hayata
geçirilmesinin somut bir adýmýdýr. Önemli bir diðer adým ise, özel sektörün
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Grafik: 35
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gerçekleþtirdiði yatýrýmlarýn da sisteme katýlarak, hastalarýmýzýn kendi sosyal güvenceleri
kapsamýnda buralardan yararlanmasýna fýrsat verilmesidir. Artýk kamu ve özel ayrýmý
yapýlmaksýzýn ülkemizin bütün kaynaklarý vatandaþlarýmýzýn hizmetine sunulmaktadýr.
Devlet hastanelerinin özel sektörle rekabet içinde hizmet sunmasý, hizmet kalitesinin
artmasýnda etkili olmuþtur; bu etki gittikçe daha fazla fark edilecektir. Özel saðlýk
kurum ve kuruluþlarýnýn kapýlarýný kamu sigortasý kapsamýndaki vatandaþlarýmýza
açmasý devlet hastanelerinin yükünü sýnýrlý da olsa azaltmýþtýr. Böylece saðlýk
hizmetlerinde büyük ölçüde kamuda olan yük, özel saðlýk kuruluþlarý ile paylaþýlarak
saðlýk hizmetlerinin sunulmasý kolaylaþtýrýlmýþtýr.
Ayný zamanda, özel saðlýk sektöründe kayýtlý çalýþma artmýþtýr. Bunun sonucunda
üretilen deðerler üzerinden kamuya ayrýlan paylarda artýþlar olmuþtur. Sektör daha
dikkatli denetlenmeye baþlanmýþtýr. Diðer yandan özel saðlýk sektörü bu uygulamayla
yeni ivme kazanmýþtýr. Bu alanda önemli ölçüde yatýrým gerçekleþmiþtir. Vatandaþý
korumak üzere, özel hastanelerin alabileceði ilave ücretlere kýsýtlamalar getirilmiþtir.
Bu son uygulamalar özel hastanelerin büyük çoðunluðunu giderek halk hastaneleri
olma yönünde bir deðiþime yönlendirmektedir. Özel saðlýk kuruluþlarý bu sürece uyum
aþamasýndadýr.
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Saðlýkta
Yeni Dönem
6. Performansa Göre Ek Ödeme, Kalite ve Akreditasyon
Saðlýkta Dönüþüm Programý öncesinde, hastanelerimizin ürettiði hizmetlerden elde
edilen gelirlerden bu hizmette emeði geçenlere çok sýnýrlý bir katký payý ödenmekteydi.
Bu tür bir katký payý ödemesi üretilen saðlýk hizmeti ile doðrudan bir iliþki içinde
olmadýðý için, saðlýk hizmetinin verimliliði, kayýt altýna alýnmasý veya hizmetin
karþýlýðýnýn geri dönmesi sadece bir kaç yöneticinin sorunu olmaktan öte gidememiþ
ve genel bir kayýtsýzlýk durumu oluþmuþtu.
Geçmiþ uygulamada, teorik olarak temel maaþýn yüzde 100üne kadar katký payý
verilebiliyordu. Yeni uygulama ile birlikte bu matrahlar farklý meslek ve çalýþma
biçimleri dikkate alýnarak yüzde 150 ile 800 arasýnda deðiþmektedir.
Saðlýkta Dönüþüm Programýnda performans göstergelerinin belirleneceði ve performansa
baðlý ödeme sistemleri geliþtirileceði hükmü yer
almýþtýr. Bu doðrultuda geliþtirilen yeni uygulama
Vatandaþa hizmet
birçok açýdan deðiþiklikler getirmektedir.
edenin ödüllendirildiði
Öncelikle, yapýlan iþle maddi katký arasýnda bir
sistem: Performansa
paralellik kurularak, zamanýn ve potansiyelin
daha verimli kullanabileceði bir sistem
dayalý ek ödeme
oluþturuldu. Hizmeti üretenlerin katkýlarý
oranýnda bunun karþýlýðýndan pay almalarý hakkaniyete daha uygundur. Bu ek kazancýn
iþletmede zamanýn ve potansiyelin daha verimli kullanýlmasýný temin ettiðini gözledik.
Bu uygulamanýn ortaya koyduðu birinci husus, öncelikle hastanelerimizde yapýlan
hizmetlerin ölçülebilir hale getirilmesidir. Ýkinci husus ise, bu ölçülebilir hizmetlerin
deðerlendirilip hizmeti üretenlere yansýtýlmasýdýr. Eðitim hastanelerinde sadece
hasta ile ilgili hizmetler deðil, asistan eðitimi ile bilimsel çalýþma ve yayýnlar da
performans ölçütleri olarak kabul edildi. Böylece asistan eðitimi ve bilimsel çalýþmalar
teþvik edildi.

77

78

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý

AÐUSTOS 2008

Birinci basamak saðlýk kuruluþlarýnda çalýþanlarýn bulunduðu yerin mahrumiyeti
oranýnda ödüllendirilmesi ve koruyucu hekimlik uygulamalarýnýn performans ölçütleri
olarak öne çýkarýlmasý bu uygulamanýn önemli özelliklerindendir.
Performansa dayalý döner sermaye katký payý ödenmesi sonucunda birçok hastanemizde
mesai saatleri gönüllü olarak uzatýldý, ameliyathaneler daha uzun süreli kullanýlmaya
baþlandý. Birçok uzman hekimimiz muayenehanelerini kapatarak tam zamanlý olarak
hastanede çalýþmayý tercih etti. Hizmet talebi giderek karþýlanan vatandaþlarýmýz
sebebiyle hastanelerimizde gittikçe artan hasta yükünün üstesinden gelmede bu
uygulamanýn büyük rolü oldu. 2003 yýlý baþýnda kamu hastanelerinde tam zamanlý
çalýþan uzman hekim oraný %11 iken bu uygulamalar sayesinde oran %73e ulaþmýþtýr.
Böylece ülkemizde sayýca yetersiz olan hekimlerimizin kamu hastanelerindeki verimliliði
artmýþtýr.
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Performansa dayalý ek ödeme uygulamasý artan hizmet talebinin karþýlanmasýnda
motivasyonu arttýran önemli bir unsur olmuþtur. Bu uygulama ile düzenli bir kayýt
sisteminin oluþmasý saðlandý. Hastanelerimizin yaklaþýk %20sinde elektronik bilgi
sistemi var iken, bugün bu oran %100dür. Uygulamalarla birlikte bekleme süreleri
önemli ölçüde azaldý, bir üst kuruma sevk oranlarý makul seviyelere indi, saðlýk
iþletmelerinin gelir-gider dengeleri hassasiyetle takip edilir hale geldi. Bunlarýn
yanýsýra diðer bir önemli husus ise, sistemdeki kaçaklarýn kayýt içine alýnmasý,
malzemelerin ucuza temin edilmesi, israfýn azalmasý ile performansa dayalý ödeme
sisteminin kendisini büyük ölçüde sübvanse etmesidir.

SAÐLIKTA YENÝ DÖNEM

Saðlýkta Dönüþüm Programý sürekli kalite geliþimini hedeflemektedir. Ülkemize özgü
bir uygulama olarak performansa dayalý ödeme sistemi geliþtirilmiþ, ikinci bir aþama
olarak sisteme saðlýk hizmet sunumunda kaliteyi esas alan Kurumsal Performans ve
Kaliteyi Geliþtirme mevzuatý ile kalite boyutu eklenmiþtir. Böylece saðlýk hizmetine
eriþim, hizmet alt yapýsý ve süreçlerin deðerlendirilmesi, hasta memnuniyetinin ölçülmesi
ve belirlenen hedeflere ulaþma derecesinin ölçümüne dayalý kapsamlý bir hastane
deðerlendirme sistemi hayata geçirilmiþtir. Bu sayede, personele ödenen ek ödemeler
sadece üretilen hizmetlerin niceliðine baðlý olarak deðil, yukarýda baþlýklarý belirtilen
ölçümlerin sonucuna, yani hizmetlerin kalitesine göre de deðiþmektedir.
Kurumsal Performans ve Kaliteyi Geliþtirme mevzuatýnda, uygulama sonuçlarý dikkate
alýnarak yapýlan deðiþiklikler ile sistemin kalite boyutu günden güne deðiþim ve
geliþim göstermiþtir. Kurumsal Performans ve Kaliteyi Geliþtirme çalýþmalarý
çerçevesinde, 2008 yýlý içinde hizmet kalitesi standartlarý ve kurumsal performans
deðerlendirmeleri anlamýnda önemli yenilikler saðlýk kurum ve kuruluþlarýnýn
gündemine taþýnmýþ bulunmaktadýr.
Bakanlýðýmýz hastaneleri tarafýndan sunulan hizmetlerin etkili, verimli ve kaliteli
hizmet anlayýþýyla sunulabilmesi için baþlatýlan kalite yönetimi projelerinin
koordinasyonunu saðlamak ve ülkemizde saðlýk akreditasyonunda birlik saðlamak
amacýyla önce Saðlýk Bakanlýðý Kalite Koordinatörlüðü kurulmuþ, ardýndan, performans
uygulamalarý ve kalite çalýþmalarýný yürütmek üzere Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý
bünyesinde Performans Yönetimi ve Kalite Ölçütleri Geliþtirme Daire Baþkanlýðý
oluþturulmuþtur. Saðlýkta Dönüþüm Programý içindeki yeri, konunun vardýðý merhale
ve saðlýk kurum ve kuruluþlarýnýn kalite geliþtirme çalýþmalarýnýn yönünün tayin
edilmesinde arz ettiði öneme binaen nihai olarak Bakanlýk içinde müstakil bir
Performans Yönetimi ve Kalite Geliþtirme Daire Baþkanlýðý oluþturulmuþ ve çalýþmalar
bu çatý altýnda yürütülmeye baþlanmýþtýr.
Böylece, saðlýk sektörünün önemli bir ihtiyacýna cevap verecek doðrultuda çalýþmalar
baþlatýlmýþ durumdadýr. Önceleri daha çok özel saðlýk kuruluþlarýnýn gündeminde
olan ve sýnýrlý kalan kalite çalýþmalarýnda Bakanlýðýmýz önderlik rolünü üstlenmiþtir.
Son üç yýldýr kamu hastanelerinin gündeminde yer tutan kalite çalýþmalarý giderek
artan bir þekilde tüm süreçlere nüfuz etmektedir.
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Süreç içinde kamu hastanelerinde kalite çalýþmalarý hýzlandýrýldý ve ilk etapta Kurumsal
Performans Deðerlendirme ve Kaliteyi Geliþtirme Yönergesi uygulamaya konuldu.
Böylece, hastanelerimizde saðlýk hizmetine eriþimin saðlanmasý, alt yapý ve hizmet
süreçlerinin denetlenmesi, hasta ve yakýnlarýnýn memnuniyetinin ölçülmesi baþta
olmak üzere düzenli iþleyen bir denetim yapýsý oluþturuldu.
Önemli bir zaman dilimi boyunca uygulanan söz konusu yönerge ve sonuçlarý, alýnan
geri bildirimler ve elde edilen veriler ýþýðýnda analiz edilerek, farklý ve daha kapsamlý
bir boyutta revize edilerek Saðlýkta Performans ve Kalite Yönergesi ismiyle saðlýk
kurum ve kuruluþlarýnda uygulanmak üzere yayýnlandý.
Önceki kalite mevzuatýna nazaran saðlýkta kalite uygulamalarýna iliþkin kapsamlý
deðiþikliklerin söz konusu olduðu son yönergede, sadece Bakanlýða baðlý kurumlar
için düzenlemeler deðil ayný zamanda özel, üniversite ve diðer kamu hastaneleri için
de yeni uygulamalar kapsama alýnmýþtýr.
Bu çerçevede;
* Bakanlýðýmýzca belirlenecek usul ve esaslara göre gerekli þartlarý karþýlayan Saðlýk
Bakanlýðý hastaneleri ile, talep etmeleri halinde, diðer kamu, üniversite ve özel
saðlýk kurumlarýna Hizmet Kalite Belgesi verilebilecektir. Böylece, kamu ve özel
saðlýk sektöründe gönüllü kalite belgelendirme süreci yeni bir boyuta taþýnmýþ
olmaktadýr.
* Hastanelerde verilen tüm hizmetlerin deðerlendirildiði kapsamlý Hizmet Kalitesi
Standartlarý belirlenmiþtir.
* Daha önce kendine özgü hizmet kalite standartlarý bulunmayan Aðýz ve Diþ Saðlýðý
Merkezleri için kendilerine özgü Hizmet Kalitesi Standartlarý belirlenmiþtir.
* Kurumlarýmýzda uygulanmak üzere Çalýþan Memnuniyeti Anketleri geliþtirilmiþtir.
* 112 Acil Saðlýk Hizmetleri için hizmet kalitesi standartlarý belirlenmiþtir.
* Tüm saðlýk kurum ve kuruluþlarý için kendine özgü verimlilik göstergeleri

Hizmette
mükemmellik,
saðlýkta kalite

geliþtirilmiþtir.
Söz konusu mevzuatýmýzla hastanelerimiz ve diðer saðlýk kuruluþlarýmýz
puanlanmakta ve her denetim döneminde puanlamalar
yenilenmektedir.
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Kamu hastane birlikleri kurulduðunda hastanelerin sürekli denetimi ve
derecelendirilmesi oluþturulan kalite çalýþmalarý ýþýðýnda gerçekleþtirilecektir. Ayrýca,
geri ödeme esaslarýyla da ilgili entegre bir performans ve kalite geliþtirme sisteminin
doðal bir sonucu olarak, özel ve üniversite saðlýk kurumlarý da bu uygulama kapsamýnda
yer alabilecektir.

BAÞARI ÖYKÜSÜ

SAÐLIKTA PERFORMANS YÖNETÝMÝ
Ülkemize has bir model olarak geliþtirdiðimiz performans ölçümü ve buna
dayalý ek ödeme sistemini, bireysel performansý ölçerek saðlýk hizmetlerinin
iyileþtirilmesi, kaliteli, verimli hizmet sunumunun teþvik edilmesi ve saðlýk
çalýþanlarýnýn motive edilmesi amacýyla 2003 yýlýnda 10 ilde pilot olarak
uygulamaya baþladýk. Bu 10 ilin sonuçlarý ve geri bildirimler dikkate alýnarak
sistemde gerekli düzenlemeler yapýldý ve 2004 yýlý baþýndan itibaren
Bakanlýðýmýza baðlý tüm saðlýk kurum ve kuruluþlarýmýzda uygulamaya geçildi.
Bir yýl içinde, Kurumsal Performans ve Kalite Geliþtirme Ölçütleri hayata
geçirilerek, entegre bir denetim modeli oluþturuldu.
Performansa dayalý ek ödeme sistemiyle kamu saðlýðýnda "kalite"nin tanýmý
deðiþmiþtir. Kalite, arz yönlü bir anlayýþýn sonucu olarak hizmet sunucularý
tarafýndan belirlenirken, artýk arzýn yerine talep öne çýkmýþtýr. Kamu saðlýðýnda
hasta odaklý yaklaþým, sistemde hastalarýn aðýrlýðýný arttýrmýþ ve yepyeni bir
kalite anlayýþý gündeme gelmiþtir.
Bu uygulamayla hizmetler kayýt altýna alýnmýþ, sistemdeki kaçaklar önlenmiþ,
hekimlerimizin büyük çoðunluðu kamuda tam gün çalýþmayý tercih etmiþtir.
Saðlýk çalýþanýna ürettiði hizmete paralel ek ödeme öngören saðlýk
kuruluþlarýmýzdaki hizmet verimliliðini artýran bu uygulama, sonuçta çalýþan
ve hasta memnuniyetini artýrmýþtýr.
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Saðlýkta
Yeni Dönem
7. Saðlýkta Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi
a) Ýnsan Kaynaklarý Durum Tespiti ve Çözüm Planlamasý
Saðlýkta Dönüþüm Programý öncesinde Türkiyede saðlýk insan kaynaklarý konusunda
belirgin biçimde yanlýþ yaklaþýmlar dikkati çekmektedir. Doktor sayýsýnda fazlalýk
olduðu þeklinde yanlýþ bir düþünce sürekli gündemde tutulmuþtur. Hemþire sayýsý
için de benzer bir yaklaþým gösterilmiþtir. Ne yazýk ki, gerçekte çok önemli olan
Eðitimde kalite prensibi sayýnýn artýrýlmasý ihtiyacýný gölgelemek için bahane olarak
kullanýlmýþtýr. Dönüþüm sürecinin baþlarýnda Saðlýk Bakaný ve Bakanlýðýnca sayýlardaki
büyük yetersizliðe dikkat çekilmiþtir.
Grafik: 37 100.000 Kiþiye Düþen Hekim Sayýsý
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Hekim Yetersizliðinin Boyutu:
Ülkemizde hekim sayýsý yetersizdir.
Hekim baþýna düþen nüfus açýsýndan
Türkiye, Dünya Saðlýk Örgütü Avrupa
bölgesinde yeralan 53 ülke içerisinde
52. sýradadýr.

Ülkemizde 1000 kiþiye ortalama
olarak 1,4 hekim düþmektedir. Bu
rakam Ýsviçrenin 1960 yýlý rakamýdýr.
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Grafik: 38 100.000 Kiþiye Düþen Hemþire Sayýsý
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Hemþire Yetersizliðinin Boyutu:
Ülkemizde hemþire sayýsý yetersizdir.
Hemþire baþýna düþen nüfus
açýsýndan Türkiye, Dünya Saðlýk
Örgütü Avrupa bölgesinde yeralan
53 ülke içerisinde son sýradadýr.
Önceki yýllarda DSÖ Avrupa Bölgesi
tablolarýnda ülkemizdeki 100 bin
kiþiye düþen hemþire sayýsýnýn
yüksek görülmesi, bu sayýya
hemþire, ebe, saðlýk memuru, saðlýk
teknisyeni ve saðlýk teknikeri
sayýlarýnýn eklenmesi sebebiyledir.
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Türkiyede hekim ve hemþire sayýsý baþta olmak üzere saðlýk insan kaynaklarýnda
eðitim kalitesinden taviz vermeden sayýnýn arttýrýlmasý önemlidir. Her
yüz bin kiþiye düþen doktor sayýsý itibariyle Türkiye DSÖ Avrupa
bölgesinin en altýnda yer almaktadýr. Hemþire, fizyoterapist ve diðer Ülkemizde hekim
ve hemþire sayýsý
ve birçok saðlýk çalýþanlarý için de durum farklý deðildir

yetersizdir

Nüfusumuzun ihtiyacý ve artan saðlýk hizmet talebi hekim ve hemþire
sayýsýnýn artýrýlmasýný kaçýnýlmaz kýlmaktadýr. Bununla birlikte eðitimin kalitesi
þüphesiz korunmalý, hatta geliþtirilmelidir. Türkiyedeki týp fakültesi öðretim üye sayýsý
ve yetkinliði bunu saðlayabilecek yeterliliktedir.
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Tablo: 5

Ülkemiz Dünya
Saðlýk Örgütü
Avrupa
Bölgesindedir. Bu
bölge ortalamasý
temel alýndýðýnda
sahip olduðumuz
nüfusa göre her yýl
týp fakültelerinden
14.000 mezun
vermemiz gerekir.
Oysa yýlda verilen
mezun sayýsý
(yaklaþýk 4.500),
nüfusumuza göre
Avrupa
ortalamasýnýn
1/3üdür.
Kaynak: Dýþiþleri Bakanlýðý; *Saðlýk Bakanlýðý

Grafik: 39
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Bu gerçekler ýþýðýnda Hýfzýssýhha Mektebi Müdürlüðü Mayýs 2006da ilgili sektörlerin
katýlýmýyla bir çalýþma baþlatmýþtýr. Dünya Saðlýk Örgütü ve Harvard Halk Saðlýðý
Okulu ile birlikte deðerlendirme analizi yapýlmýþ Saðlýkta Ýnsan Kaynaklarý Mevcut
Durum Analizi kitap halinde yayýnlanmýþtýr. Buradaki bulgularý deðerlendirmek ve
politikalarýn analizini yapmak amacýyla 24-22 Nisan 2007 tarihleri arasýnda düzenlenen
Çalýþtayýn sonuçlarý Saðlýkta Ýnsan Kaynaklarý ve Politika Oluþturma Çalýþtayý
adýyla yayýnlanmýþtýr. Saðlýk Bakanlýðý YÖK ve DPT iþbirliðiyle Mart 2008de Türkiye
Saðlýk Ýnsangücü Durum Raporu yayýnlanmýþtýr. Saðlýk insan kaynaklarý planlamasý
ve eðitimi Anayasal görevleri olan bu kurumlarýn ortak noktada buluþmalarý, gelecek
için ümit verici olmuþtur. Bu çalýþma ve sonrasýnda devam eden iþbirliði ilk meyvesini
vermiþ olup, YÖK 2008 Týp Fakültesi öðrenci kontenjanýný %30, hemþirelik meslek
yüksekokulu öðrenci kontenjanýný %15 artýrmýþtýr.
Kontenjanlar 2008de Týp Fakülteleri için 6 bin ve
hemþirelik okullarý için (Saðlýk Meslek Liseleri ve
Hemþirelik Meslek Yüksek Okullarý toplamý olarak)
14 bine yükselmiþtir.
Nüfusumuzun beklenen artýþ hýzýyla 2023 yýlýnda
83 milyona ulaþacaðýný varsayarak, kontenjanlarýn
önümüzdeki yýllarda da tedricen artýrýlmasý ve her
yýl Týp Fakültelerinde ortalama yeni 13 bin,
Hemþirelik okullarýnda 23 bin öðrenci kontenjaný
oluþturulmasý gerektiðini düþünüyoruz.
Böylece 2023 yýlýnda 200 bin hekim ve 400 bin
hemþire sayýsýyla Avrupa ortalamasýna yaklaþmamýz mümkün olabilecektir. Bu
rakamlarla her yüzbin kiþi için 250 doktor ve 500 hemþireye sahip olacaðýz. Fizyoterapist
ve diðer birçok saðlýk disiplininde de ayný yaklaþým büyük önem taþýmaktadýr.
2023 yýlý için aþaðýdaki ihtiyaç öngörüsü makul görünmektedir:
 2008de kiþi baþýna hekime müracaat sayýsý 6,3 civarýnda olacaktýr. Bu sayýnýn
önümüzdeki 15 yýl içerisinde yýlda 7-8 arasýnda bir sayýya ulaþacaðýný bekliyoruz.
Yukarýda ifade edildiði gibi Türkiye nüfusunun 2023de 83 milyona ulaþacaðý
öngörülmektedir. Böylece 2023 yýlýnda toplam müracaat sayýsýnýn 664.000.000a
ulaþacaðýný tahmin ediyoruz. (83.000.000 x 8 = 664.000.000)
 Kaliteli ve güvenilir bir saðlýk hizmeti sunumu için bir hekimin hastasýna ortalama
olarak 15-20 dakika ayýrmasý gerektiði söylenebilir. Aile hekimlerinin ve ayaktan
tedavi hizmeti veren uzman hekimlerin her bir hastasýna ortalama 17 dakika ayýrdýðýný
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varsayarak günde 25 hasta talebini karþýlamalarýný hedeflemek makul olacaktýr.
(Ayaktan hasta kabulünde bir hekimin günde ortalama 7 saat hizmet verdiðinden
hareketle; 420 dk / 17 =~25).
 Yýlda ortalama 220 iþ gününden hareketle 664.000.000 / 220 gün = 3.018.181
müracaat/günün karþýlanmasý gerekecektir.
 3.018.181 / 25 = 120.727 hekim / gün oraný elde edilecektir. (Yani 2023 yýlýnda,
ayný anda hasta muayenesi yapan 120 bin hekime ihtiyacýmýz olacaktýr).
Elde edilen 120 bin rakamý yalnýzca ayný anda muayenede bulunan aile hekimleri
ve ayaktan tedavi hizmeti vermekte olan uzman hekimler için gerekli olan rakamdýr.
Toplum saðlýðý hizmetleri, eðitim hizmetleri (verenler ve alanlar dahil), yataklý
hizmetler, ameliyat ve yoðun bakým hizmetleri, laboratuar hizmetleri, araþtýrmalar
ve diðer hizmetler de göz önüne alýndýðýnda ihtiyacý gerçek anlamda karþýlayabilecek
sayýnýn 200 bin hekim olduðu görülecektir.
Yetersiz hekim sayýsýnýn hizmet arzýný optimal karþýlayamamasýnýn coðrafik olarak
hekim daðýlýmýný zorlaþtýrdýðý, hekim arzýnýn maliyetini aþýrý yükselttiðini, gereksiz
tetkik ve polifarmasi uygulamalarý sonuçlarýný doðurduðunu ve bütün bunlarla birlikte
maliyeti yükselttiðini de eklemek gerekmektedir.
b) Saðlýk Ýnsan Kaynaðý Ýstihdamýnda Hamle
Kamu saðlýk kuruluþlarýnda beþ yýlda 111 bin yeni saðlýk personeli istihdam edildi.
Mahrumiyet sebebiyle yýllardýr saðlýk personeli gönderilemeyen saðlýk tesislerimizde
yeni istihdam edilen 16 bin sözleþmeli saðlýk çalýþaný görev almýþtýr. Bu þekilde, uzman
hekim açýsýndan en iyi durumdaki ilimizle en kötü durumdaki ilimiz arasýndaki oran,
1/14den 1/3,5a, pratisyen hekim için 1/9dan 1/2,7ye, hemþire-ebe için ise 1/8den
1/3,8e düþmüþtür. Alt ve üstteki uç noktalarda kalan birkaç þehirle ilgili dengeleme
çalýþmalarýyla, önümüzdeki birkaç yýlda daðýlým çok daha hakkaniyetli hale getirilecektir.
Diðer bir istihdam modeli ise, hizmet alýmý yoluyla temin edilen temizlik, bilgi-iþlem,
koruma-güvenlik ve yemek gibi iþlerde çalýþan personelin istihdamýdýr. Bu personelin
sayýsý 2002 yýlýnda 25 bin civarýnda iken 2008 yýlýnda 95 bine ulaþmýþtýr.
2002 yýlýnda Saðlýk Bakanlýðý ve SSKya ait saðlýk kuruluþlarýnda hizmet veren
personel sayýsý 272 bin iken 2008 yýlý Aðustos itibariyle 402 bine ulaþmýþtýr. (Bu
sayýlara kamu tarafýndan doðrudan istihdam edilenlere ilaveten hizmet alýmý yöntemi
ile istihdam edilen personel sayýsý dahildir.)
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Ýstihdamda Önemli Hamle

39.000

1999-2002: 39.000
2003-2008: 111.000
saðlýk personeli istihdam edilmiþtir.

111.000

Yeni Atama ve Nakil Yönetmeliði ile, bölgeler ve
hizmet gruplarý oluþturarak adil bir personel daðýlýmý
imkaný getirdik.
Hizmet puaný kriterleri belirleyerek personel nakillerini
objektif bir esasa baðladýk.
Mazeret durumlarý için daha sýký bir denetim sistemi
getirdik.
Atamalarý bilgisayar ortamýnda kura ile yaparak
þaibeleri ortadan kaldýrdýk.

Saðlýk kuruluþlarýmýzýn hedef nüfus, hizmet
bölgesi, fiziki yapý ve hizmet sunum özelliklerini
esas alan gerçekçi bir personel daðýlým planý
uygulamaya devam ediyoruz.

c) Personel Atamalarýnda Þeffaflýk
Saðlýk personelinin ülke genelinde dengesiz daðýlýmýnýn eski dönemin en önemli
sorunlarýndan biri olduðu bilinmektedir. Saðlýkta Dönüþüm Programýnýn önceliklerinden
birisi de bölgeler arasý personel daðýlýmýnda farklýlýklarýn kabul edilebilir düzeye
çekilmesi, personel istihdamýnda ünvanlara göre
Mahrumiyet
gerçekçi standartlar belirlenerek buna göre insan
gücü planlamasýnýn yapýlmasý, atama ve nakillerde
bölgelerimizi de
objektif ve hakkaniyete uygun bir sistemin kurulmasý
mahrum etmiyoruz
olmuþtur.
Kalkýnmada öncelikli yörelerde özendirme çerçevesinde sözleþmeli personel istihdamý
imkânýný tanýyan 4924 sayýlý kanun çýkarýldý. Bu sayede, personel istihdamýnda zorluk
çekilen yerlerde görev yapmak özendirildi. Bu yolla Doðu ve Güneydoðu Anadolu
bölgelerinde 7 bini aþkýn yeni saðlýk personelinin çalýþmasý saðlandý.
Zaten yetersiz sayýda olan hekimler aðýrlýklý olarak büyük þehirlerde çalýþma isteði
taþýdýðýndan ülkenin daha az geliþmiþ bölgelerinde hekim istihdamý zorlaþmaktadýr.
Herkesin saðlýk hizmetine ulaþmasý anlayýþý çerçevesinde, hekimlere teþvik edilmiþ
devlet hizmeti yükümlülüðü getirildi.
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Grafik: 40

Uzman Hekim Baþýna Düþen Nüfus (Aralýk 2002- Aðustos 2008)
Uzman Hekim Baþýna Düþen Nüfus
En Ýyi
En Kötü
Durumdaki Ýl Durumdaki Ýl

Oran

Aralýk 2002

1.937

26.544

1/13,7

Aðustos 2008

1.391

4.897

1/3,5

Aðustos 2008de Ankara ili hariç tutulduðunda uzman
hekim baþýna düþen nüfus açýsýndan en iyi durumdaki
il ve en kötü durumdaki il arasýndaki oran bire ikidir.

Grafik: 41

Geçmiþteki mecburi hizmet uygulamalarýnýn eksik ve hatalý yönlerini göz önünde
bulundurarak, mahrumiyet bölgelerine göre farklý süreler ve daha yüksek ücretler
saðlayan daha kabul edilebilir ve sürdürülebilir yeni bir düzenleme yapýldý.
5. ve 6. Bölgelerde Saðlýk Bakanlýðýnda Toplam Hekim Sayýsý
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Ülkemizdeki hekim sayýsý yetersizliði sebebiyle beþinci
ve altýncý bölgelerde hekim çalýþtýrmanýn zorluðu
bilinmektedir. Buna raðmen uyguladýðýmýz politakalarla
5. ve 6. bölgelerde hekim ve diðer saðlýk personeli
sayýsýný önemli oranda artýrdýk.
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Not: 2002 yýlýndaki sayýlara SSK saðlýk tesislerindeki hekim sayýlarý dahildir.
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Atamalarda kayýrma imkanýný tamamen ortadan kaldýracak þekilde, Bakanlýða baðlý
saðlýk kuruluþlarýnda görev yapan saðlýk personelinin dengeli daðýlýmýnýn saðlanmasý
için, farklý bir anlayýþla Atama ve Nakil Yönetmeliði hazýrlandý. Ýlk defa yapýlacak
atamalarda, uzman tabip, tabip, diþ tabibi ve eczacý unvanlý personel bilgisayarda
kurayla, diðer saðlýk personeli genel hükümlere göre merkezi sýnavla atanmaktadýr.
Yeni uygulamayla personelin atama ve nakil iþlemleri çalýþmakta olduklarý yerin
özelliði ve çalýþtýðý süreye göre deðiþen hizmet puaný esasýna göre yapýlmaktadýr.
Mazeret durumlarý için daha sýký bir denetim sistemi getirildi. Atamalarýn bilgisayar
ortamýnda hizmet puanýna göre ve kura ile yapýlmasý, siyasetçilerin ve bürokrasinin
üzerinde bir kambur haline gelen torpil ve adam kayýrma baskýlarýna, bu yöndeki
adaletsiz bazý uygulamalara ve söylentilere son verdi. Böylece saðlýk personelinin
ülke genelinde daha adil ve dengeli daðýlýmý yönünde büyük baþarýlar kaydedildi.
d) Saðlýk Personeli Eðitimi
Birinci basamak saðlýk hizmetlerinde görev alacak aile hekimleri ve aile saðlýðý
hemþirelerinin uyum eðitimleri yapýlmaktadýr. Uzun sürecek olan ikinci dönem mesleki
eðitim müfredatlarý hazýrlanmýþ olup eðitim materyallerinin hazýrlanmasý tamamlanmak
üzeredir.
Öncelikle mevcut yöneticilerimizin eðitimi konularýnda adeta seferberlik baþlatýldý.
Bir yandan teknik konularda bölgesel eðitim toplantýlarý düzenlenirken, diðer yandan
Hýfzýssýhha Mektebi tarafýndan internet üzerinden sistematik saðlýk yönetimi eðitimleri
verilmektedir.
Bu eðitimler kapsamýnda bugüne kadar 500ü yönetici olmak üzere 6.500 öðrenci
sistemden faydalanmýþtýr. Çaðdaþ bir teknoloji olarak internet üzerinden uzaktan
eðitim sistemi Cumhuriyet tarihinde ilk defa olarak saðlýk iþletmelerinin tüm
yöneticilerine, yönetici adaylarýna ve uzmanlarýna eðitim vermeyi hedef almaktadýr.
Eðitim sayfasýna www.hm-uses.gov.tr adresinden ulaþýlmaktadýr.
Hemþirelik eðitiminin üniversiteye temellendirilerek uluslararasý standartlara çekilmesi
ve hemþirelik hizmetlerinin hasta bakýmýna yönelik olarak bilimsel bir disiplin halinde
geliþmesini saðlayacak olan Hemþirelik Kanunu çýkarýldý. Ancak geçiþ dönemi
içerisinde meslek liselerinde hemþire yetiþtirilmesi-çok büyük ihtiyaca binaen - devam
ettirilecektir. Kanunda buna yönelik düzenleme de yapýlmýþtýr.
Çeþitli faktörler ve bu arada Saðlýkta Dönüþüm Programý ile, enfeksiyon hastalýklarýndaki
azalmada olduðu gibi, hastalýk yükü karakterinin önemli ölçüde deðiþmeye baþladýðý
gerçektir. Bu sebeple týp ve diðer saðlýk mesleklerinin eðitim müfredatýnýn tekrar
gözden geçirilmesi ve güncellenmesi önem arz etmektedir.
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8. Ulusal Ýlaç Politikasý
a) Ýlaç Fiyatlarýnda Ýndirim
Saðlýkta Dönüþüm Programýnda ilaçla ilgili tespitlerin baþýnda, eski dönem ilaç fiyat
artýþlarýnýn kanýta dayalý bir temele oturmamasý gelmektedir. Saðlýk Bakanlýðý kamu
adýna, ilaç ve eczacýlýk hizmetleri ile ilgili norm ve standart belirlemek ve bu doðrultuda
denetimleri yapmak, ilgili diðer kurum ve kuruluþlar ile iþbirliði yaparak ilaçlarýn
akýlcý kullanýmýný teþvik etmek yetki ve sorumluluðundadýr.
Ýlaç fiyatlandýrmasýyla ilgili olarak, tüm taraflarýn üzerinde mutabakat saðlayacaklarý
bir yöntem geliþtirilmesine olan ihtiyaç programda açýk þekilde vurgulanmýþtýr. 2004
tarihli Beþeri Týbbi Ürünlerin Fiyatlandýrýlmasýna Dair Karar, ülkemizde bugüne
kadar var olan kargaþa ve olumsuzluklarý ortadan kaldýrmýþ ve ilaç fiyatlandýrmasýna
þeffaflýk getirmiþtir. Bu sayede ilaç fiyatlarýnda önemli derecede ucuzlamalar
olmuþ ve fiyatlar Avrupada mevcut en düþük düzeylere çekilmiþ, bine yakýn
üründe %1 ilâ %80 arasýnda deðiþen fiyat düþüþleri gerçekleþmiþtir.
Kamu Maliyesinin yükünü hafifletmek üzere Maliye Bakanlýðýnýn baþkanlýðýnda Geri
Ödeme Komisyonu oluþturularak, Tek Geri Ödeme Sistemi imkâný saðlanmýþtýr.
Geri ödeme kurumlarýmýzýn ortak kararý ile reçetelenen ilaçlar için en ucuz eþdeðer
ilâcýn %22 fazlasýna kadar olan ürünlerin karþýlýðýnýn ödenmesi kuralý getirilmiþtir.
Bu uygulama ile birlikte, sepetin dýþýnda kalan bazý ilaçlarýn firmalarý, kamunun
ödeme kapsamýna girebilmek için fiyatlarýný gönüllü olarak tekrar düþürmüþlerdir.
Sonuçta kamu maliyesi için önemli tasarruf saðlanmýþtýr.
Ýlâçta %18 olan KDV oraný %8e düþürülerek ilâç fiyatlarýnda önemli bir düþüþ daha
saðlanmýþtýr. Tek alýcý konumundaki kamu sosyal güvenlik kuruluþlarýnýn sektörle
görüþerek belli oranlarda indirimlerin saðlanmasý, ilaç fiyatlarýnýn kamuya maliyetini
daha da aþaðý çekmiþtir.
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Ýlaç fiyatlarý en ucuz olan
ve takip edilen AB üyesi
5 ülkeyi referans
alýyoruz.

5

1 Milyar YTL

Tablo: 6

2002 Fiyatlarý ile Kamu Ýlaç Harcamasý (milyon-TL) ve
Tüketilen Ýlaç Miktarý (milyon kutu)

Kamu Ýlaç Harcamasý
(milyon TL)
Tüketilen Ýlaç
(milyon kutu)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

5 Yýllýk
Artýþ (%)

5.232

5.428

5.601

5.173

5.944

6.056

16%

699

769

856

1.212

1.272

1.399

100%

Uyguladýðýmýz ilaç politikalarý sayesinde beþ yýlda tüketilen ilaç miktarý %100 artarken
kamu ilaç harcamasý reel olarak sadece %16 arttý.
Ýlaç politikalarýmýzla saðladýðýmýz tasarrufu, halkýmýzýn ilaca kolay ulaþmasý için sarf ettik.
SSKlý ve yeþil kartlý vatandaþlarýmýzýn ilaçlarýný serbest eczanelerden alabilmelerini saðladýk.
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b) Eczanelerin Herkese Açýlmasý
Ýlaç fiyatlarýnda saðlanan avantajlar doðrudan vatandaþýmýza yansýtýlarak, baþta SSK
ve Yeþil Kartlýlar olmak üzere vatandaþlarýmýzýn ilaca eriþiminin önündeki engeller
cesaretle kaldýrýlmýþtýr. Saðlýkta Dönüþüm sürecinde, ilaca düþük fiyatla ve kolayca
ulaþabilmek yönünde atýlan kararlý adýmlarýn sonuçlarý kamuoyu tarafýndan yakýndan
gözlenmiþtir.
Grafik: 42

2002 Fiyatlarý ile Kamu Ýlaç Harcamasý (milyon YTL)
ve Tüketilen Ýlaç Miktarý (milyon kutu)

Tüketilen Ýlaç Miktarý
(milyon kutu)

Ýlaç Harcamasý
(milyon YTL)

Daha önce ilaçlarýný sýnýrlý sayýdaki hastanelerden almak zorunda kalan, bir kýsmý
da bu yüzden ilacýný SSKdan alamayan ve cepten ödemek zorunda kalan SSKlý
vatandaþlarýmýz diðer Türk vatandaþlarý gibi serbest eczanelerden ilaç alma
imkânýna kavuþturuldu. Yeþil Kart mevzuatýndaki deðiþikliklerle Yeþil Kart sahibi
hastalarýn ayaktan tedavileri kapsam altýna alýndý ve yine bu vatandaþlarýmýzýn
da serbest eczanelerden ilaçlarýný almalarý saðlandý.
Bütün bu uygulamalar, saðlýk sisteminde geçmiþte vatandaþlara uygulanan ayrýmcýlýðý
ortadan kaldýrmýþtýr.
c) Akýlcý Ýlaç ve Malzeme Yönetimi
Bu konudaki kurumsal yapýlanma hazýrlýklarý devam etmektedir.
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9. Saðlýk Bilgi Sistemi
Saðlýkta Dönüþüm Programýnýn bütün bileþenleri arasýnda uyumun saðlanabilmesi
için entegre bir saðlýk bilgi sistemine ihtiyaç olduðu programda vurgulanmýþtýr. Saðlýk
sistemi politikalarýnýn ve yönetim kararlarýnýn bilgiye dayanmasý gerektiði konusunda
hiç kimsenin tereddüdü yoktur.

Saðlýk bilgi sistemlerinin kurulmasý yalnýzca teknolojik yatýrýmlarla gerçekleþtirilemez
sistemin oluþturulmasý ulusal ve uluslar arasý saðlýk biliþim standartlarý, kodlama,
sýnýflandýrma ve terminolojilerin belirlenmesi, farklý kurumsal düzeylerde toplanan
verilerin entegrasyonu ve bu bilgilerin karar
Bilgi toplamaktan,
süreçlerinde kullanýlýr hale getirilebilmesine
bilgi iþlemeye
baðlýdýr.
Öncelikle saðlýk hizmeti verilirken iletiþim kurulan kurumlarýn standart tanýmlarý,
hizmet veren doktorlarýn veri bankasý, uluslar arasý kabul edilmiþ hastalýk sýnýflamasý,
ilaç ve týbbi malzeme kodlamalarý gibi standart kodlama sistemleri belirlenmiþ ve
uyumlaþtýrýlarak sektörde kullanýlmaya baþlanmýþtýr.
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Elektronik hasta kaydýnýn öncüsü ve saðlýk bilgi sisteminin sýnýrlý bir ölçekte örneði
olan Aile Hekimliði Bilgi Sistemi uygulamaya konuldu. Bu yolla Aile Hekimliði
uygulanan illerimizde bugüne kadar yaklaþýk 13 Milyon vatandaþýmýzýn Elektronik
Saðlýk Kayýtlarý tutulmaya baþlanýlmýþtýr.
Tek Düzen Muhasebe Sistemini devreye aldýk. Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi
ile insan, malzeme ve mali kaynaklarýnýn izlenmesi ve yönlendirilmesi için doðru ve
güncel bilgi desteðinin her düzeydeki yöneticiye sunulmasýný saðladýk.
Saðlýk Bakanlýðý Ýhale Bilgi Sistemi ile Bakanlýðýmýza baðlý Ýl Saðlýk Müdürlükleri,
tüm hastaneler ve Hýfzýssýhha Bölge Müdürlüklerinde ilaç, týbbi cihaz, malzeme ve
hizmet alýmlarý ile ilgili ihale sonuçlarý görülebilmektedir.
Yeþil Kart Bilgi Sistemi ile yeþil kart sahibi vatandaþlarýmýzýn Emekli Sandýðý reçete
kontrol sistemine dahil olmalarý saðlandý. Ýlaç ve Uluslar arasý Hastalýk Sýnýflandýrma
kodlarý uygulamaya konuldu. Saðlýk biliþiminde ilk defa Ulusal Saðlýk Veri Sözlüðü,
Minimum Saðlýk Veri Setleri hazýrlanarak Saðlýk Kodlama Referans Sunucusu hayata
geçirildi.
Yine ilk defa Organ nakli bekleyen vatandaþlarýmýza en uygun organý bularak en kýsa
sürede hizmet vermek ve kayýt dýþý organ naklinin önüne geçmek için Organ Nakli
ve Doku Bilgi Bankasý oluþturuldu.
Doktor Bilgi Bankasý ile Cumhuriyet tarihi boyunca diploma ve uzmanlýklarý tescil
edilen doktorlarýmýza ait diploma ve ihtisas bilgileri kayýt altýna alýndý.
Teletýp Projesi ile bilgi ve iletiþim teknolojilerinin kullanýlmasýyla görüntüleme alanýnda
uzaktan raporlama hizmeti saðlanarak tele-radyoloji, tele-patoloji alanýnda 11 gönderici
ve 7 alýcý hastane olmak üzere toplam 18 hastanede devreye alýnmýþ olup yaygýnlaþtýrma
çalýþmalarý sürdürülmektedir.
Ulusal Saðlýk Bilgi Sistemi/e-Saðlýk Projesi, bütün saðlýk hizmetlerini ve saðlýk
sisteminin tüm aktörlerini içine alacak bir saðlýk bilgi sisteminin kurulmasý için alt
yapý çalýþmalarý tamamlanmýþtýr. Ulusal Saðlýk Veri Sözlüðünde yer alan Minimum
Saðlýk Veri Setlerine göre, bütün hastanelerimizden elektronik saðlýk kaydýný toplamayý
amaçlayan proje devreye girmiþ olup yakýn tarihte saðlýk verileri bu yolla toplanmaya
baþlanacaktýr.

SAÐLIKTA YENÝ DÖNEM

Saðlýk Politika yapýcýlarý, planlayýcýlarý ve karar vericileri için analiz, raporlama ve
istatistik desteði sunan Karar Destek Sistemi devreye girmiþtir. Bu sayede hastalýk
yüküne yönelik epidemiyolojik ve demografik analizler yapýlabilecektir. Vatandaþlara,
biliþimcilere ve saðlýk çalýþanlarýna yönelik olarak Saðlýk-NET portali devreye alýnmýþtýr.

DPT koordinasyonunda; Ýçiþleri Bakanlýðý, Bakanlýðýmýz, SGK ve TUBÝTAK-UEKEA
ile birlikte yürütülen;
a) e-Kimlik (akýllý kart) projesi ile hem vatandaþlar hem de hekimler elektronik saðlýk
kayýtlarýna güvenli olarak eriþecek ve kiþisel mahremiyetin ihlal edilmesi önlenecektir.
b) e-Reçete projesi ile kaðýt reçete ortadan kalkacak ve reçeteler tamamen elektronik
ortamda iþlem görecektir.
Söz konusu bu projelerin, çalýþmalarý sürdürülmekte olup pilot uygulamalarý, Bolu
ilinde 2008 yýlý içinde baþlayacaktýr.
Vatandaþlarýmýzýn memnuniyetlerinin arttýrýlmasý ve hastanelerimizde sunulan saðlýk
hizmetlerinin verim ve kalitesinin daha da arttýrýlmasý için Merkezi Hastane Randevu
Sistemi ve Çaðrý Merkezi Kurulmasý projesinin pilot uygulamasýnýn, 2008 yýlý sonunda
baþlatýlmasý planlanmýþtýr. Bu uygulamanýn geçmiþteki baþarýsýz örneklerinden çok
farklý ve kapsamlý bir anlayýþla baþlatýlmasý ve takibi önem arz etmektedir.
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10. Yatýrýmlarda Akýlcýlýk
Saðlýkta Dönüþüm Programýyla bütün saðlýk yatýrýmlarý gözden geçirilerek detaylý bir
saðlýk envanteri çýkarýldý. Kamu saðlýk yatýrýmlarý yeniden planlandý. Yatýrýmlarýn finansal,
týbbi ve teknik analizleri dikkatle deðerlendirildi. Yatýrým planlamalarý ilçe, il ve bölge
düzeyinde, yerinde incelenerek ve yerel yöneticilerle
birlikte yapýldý. Projeler öncelik ve önem sýrasýna göre
Saðlýkta rasyonel
tekrar tasnif edilerek yatýrým bütçelerimizin daha
yatýrým dönemi
akýlcý olarak kullanýlmasý saðlandý.

Kasým 2002-Haziran 2008 Yýllarý Arasýnda
Tamamlanan Saðlýk Yatýrýmlarý

2003-2008 Yýllarý Arasýnda Yapýlan Saðlýk Yatýrýmý,
Bakým-Onarým ve Týbbi Donaným Ýçin
Harcanan Para (milyonYTL)
TOKÝ

187

180

660

75

1.102

Tablo: 7

3.128

2.889

380

107

6.504

Tablo: 8

Ýktidarýmýzýn 5,5 yýlýnda yatýrým, bakým-onarým ve týbbi donaným için 6 milyar 504 milyon YTL harcadýk.
367si hastane ve ek binasý olmak üzere toplam 1.102 saðlýk yatýrýmýný hizmete açtýk.

Hasta odaklý yeni hastane binalarý ve hastane kampüsleri yapýmý için ve bazý
eski yapýlarýn revizyonu için kamu-özel ortaklýðý ile yatýrýmlar yapýlmasýný
saðlayacak mevzuatý hazýr hale getirdik.
Tablo: 9

Saðlýk Bakanlýðý Hastanelerinde
Nitelikli Hasta Yataðý Sayýsýnda Artýþ*

Aralýk 2002

Aðustos 2008

Hasta Yataðý Sayýsý

107.307

127.596

Nitelikli Hasta Yataðý Sayýsý

10.100

23.298

9

18

Nitelikli Hasta Yataðýnýn Toplam Hasta Yataðý
Ýçinde Payý (%)

Not: Aralýk 2002 Sayýlarýna SSK hastanelerindeki yatak sayýlarý dahildir.
*Nitelikli yatak: Ýçinde tuvaleti ve banyosu ile en fazla 2 hasta yataðý, televizyonu, telefonu, buzdolabý, hasta soyunma dolabý, yemek masasý, etajeri, yatýlabilen
refakatçi koltuðu bulunan odalardaki hasta yataðý.
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Grafik: 43

Hizmete Sunulan Nitelikli Yatak Oraný (%)

2003 yýlýnda 90lý yýllarda baþlatýlmýþ birçok yatýrým mevcuttu.
Baþlanan inþaatlarýn önemli kýsmý aradan uzun yýllar geçmesine
raðmen tamamlanamamýþtý.
Saðlýkta Dönüþümle tamamlanan bu yatýrýmlarda, hastane
yataklarýndan nitelikli hale dönüþtürülmesi mümkün olanlarýn
tamamý dönüþtürüldü.
Hizmete sunulan yataklardan nitelikli olanlarýn oraný %80 oldu.
2003 yýlýndan sonra baþlayan ve tamamlanan yatýrýmlarda
nitelikli yatak oraný ise %100dür.

Saðlýkta Dönüþüm Programýndan Önceki
Yatýrýmlar

Saðlýkta Dönüþüm Programý Ýçerisinde
Baþlanýlan Yatýrýmlar

Esasen Türkiyede her 100 bin kiþiye düþen yatak sayýsý 285 olup bu sayý Dünyadaki yeni
eðilimler çerçevesinde yeterli görünmektedir. Ancak mevcut yataklarý nitelikli yataklara
deðiþtirecek ve buna eþlik eden çaðdaþ yapýlarý oluþturacak yatýrýmlara devam edilecektir.
Grafik: 44
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OECD 2007 verilerine göre,
Türkiye 2005 yýlýnda kamu saðlýk
harcamalarýnýn %7,7sini saðlýk
yatýrýmlarý için kullanmýþ ve OECD
ülkeleri arasýnda saðlýk
yatýrýmlarýna en fazla pay ayýran
ülke olmuþtur.
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11. Her Saðlýk Bölgesine Bir Saðlýk Þehri
Geliþmiþ ülkelerin çoðunda saðlýk sistemleri kalite standartlarý ve eþitlik ilkeleri
çerçevesinde tüm nüfusu kapsayacak þekilde yapýlandýrýlýr.
Yaklaþýmlar farklýlýklar gösterse de saðlýk hizmetlerinin finansman ve organizasyon
sorumluluðu merkezi ve bölgesel otoriteler arasýnda paylaþýlýr ancak genellikle merkezi
hükümet esas belirleyici konumdadýr.
Saðlýk planlamasýnda Danimarkada yerel idareler ve belediyeler merkezi hükümetin
gözetiminde saðlýk alanlarýný planlar. Ýngilterede ulusal ve bölgesel planlama yerel
yöneticilerin katýlýmýyla merkezi hükümet tarafýndan yönetilir. Fransada bölgesel
hastane birlikleri, merkezi hükümetin belirlediði çerçeve içinde hastane hizmetlerini
planlar. Almanyada hastane kapasitelerini, ulusal ve bölgesel mevzuat çerçevesinde
eyalet hükümetleri planlar. Kanadada planlama bölge yönetimlerinin sorumluluðunda
ancak bazý durumlarda ulusal çerçeve dikkate alýnarak yapýlýr.
Kanada, Fransa ve Almanyada hastane planlamalarý hem kamu hem de özel hastaneleri
kapsamaktadýr. Hatta özel iþletmeler faaliyet alanlarýný geniþletmek için de planlama
kapsamýnda izne tabidir. Diðer yandan Danimarka ve Ýngiltere gibi ülkeler planlarýný
sadece kamu hastaneleri ile sýnýrlý tutmaktadýr.
Ülkemizde saðlýkta bölgesel planlama çalýþmalarýnda Bakanlýðýmýz tarafýndan taþra
teþkilatlarýndan görüþ alýnmýþ, merkezin yerelde yapmýþ olduðu inceleme ve tespitler,
nüfus, coðrafi yapý, kapsadýðý bölge, merkeze uzaklýk, ulaþým, yerel ihtiyaçlar ve mevcut
saðlýk envanteri dikkate alýnmýþtýr.
Referans hastaneleri/kampüsleri bölgelerindeki saðlýk eðitimi, kurumsal rehberlik ve referans
merkez olma ihtiyacýný karþýlamak üzere planlanmýþtýr. Saðlýkta Dönüþüm Programýndan
önce saðlýk hizmetinin sunumu saðlýk evi, saðlýk ocaðý, ilçe hastanesi, il hastanesi ve bölge
hastanesi þeklinde aþaðýdan yukarýya tümevarým mantýðý ile yapýlandýrýlmýþken bu planlama
ile referans merkez baz alýnarak tümdengelim metodu ile yaklaþým öngörülmüþtür.
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Ülkemizde saðlýk kampüslerinin bölgeler içinde yerleri belirlenmiþ ve bu yerlerin tahsislerine
hýz verilmiþtir. Belirlenen 27 ana bölge ve bunlara baðlý alt bölgeler içinde,belirlenen arsalarýn
tahsisi için 17 bölgenin yazýþmalarý tamamlanmýþ veya sürmekte olup 10 bölgemizde de arsa
belirleme süreci devam etmektedir. Saðlýk kampüsleri projesinin ana amaçlarý arasýnda,
yatak sayýlarýndan ziyade, yatak ve top yekün hizmet alanlarý kalitesinin artýrýlmasý öne
çýkmaktadýr. Her kampüsümüzde o bölgenin ihtiyacýný karþýlayacak nitelikte genel hasta
yataðýnýn yanýnda rehabilitasyon, ruh saðlýðý, onkoloji, kalp damar ve benzeri özellikli hasta
yataklarýnýn hizmete girmesi planlanmaktadýr.

Neden Hastane Kampüsleri?
 Ülkemizdeki saðlýk hizmet etkinliðinin artýrýlmasý açýsýndan;
 Tedavi çeþitliliðini ülke geneline yaymak,
 Bölgesel geliþimi saðlýk alanýnda tamamlamak,
 Hizmet kalitesini arttýrmak,
 Maliyet-Etkin saðlýk hizmeti sunumu için...
 Toplumun ihtiyaçlarý açýsýndan;
 Yeterli yatak sayýsý ve yatak kalitesinin uygunluðu,
 Uzmanlaþmýþ ekibin bölgeyi kuþatýcý hizmeti,
 Tedavide yeni teknolojilerin tatbik edilmesi,
 Tedavi hizmetlerindeki yeni kavramlarýn(günübirlik cerrahi, gün
hastanesi) geliþtirilmesi için...

99

100

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý

 Hastalar açýsýndan;
 Yatýþ sürelerinin kýsaltýlmasý,
 Hasta transferinin azaltýlmasý,
 Hastane enfeksiyonlarýnýn azaltýlmasý,
 Hasta güvenliðinin artýrýlmasý,
 Hasta memnuniyetinin artýrýlmasý için...
 Çalýþan açýsýndan;
 Çalýþan güvenliði ve memnuniyetinin artýrýlmasý,
 Ýþ gücü ve hizmet kalitesinin artýrýlmasý,
 Saðlýk hizmet performansýnýn geliþtirilmesi için...
hastane kampüsleri önem arzetmektedir.
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12. Ýl Deðerlendirmeleri: Karýþ Karýþ Seksen Bir Ýl
Uygulamalarýn sahada görülüp deðerlendirilmesine ve sýký takibine büyük önem
verilmiþtir. Bu amaçla çok yoðun saha çalýþmasý yapýlmýþtýr.

Bu çalýþmalar süresince Bakan ve saha koordinatörlerinin kat ettikleri mesafe toplamý
600.000 kmdir.
Dünyanýn çevresini 15 kez dolaþmak...

Seksen bir ilimiz hiçbir istisnaya tabi tutulmaksýzýn ziyaret edildi. Bir çok ilde birden
fazla deðerlendirme yapýldý. Yerel yöneticilerimizle birlikte ilin sorunlarý masaya
yatýrýldý. Birlikte çözmek üzere görev paylaþýmý yapýldý. Gidilen illere baþka illerdeki
saðlýk idarecilerimizi de görevlendirerek hem gittiðimiz ildeki kurumlarý incelemelerine
hem de kendi kurumlarýyla mukayese etmelerine imkân verildi. Böylece il deðerlendirme
çalýþmalarý ayný zamanda hizmet içi eðitim fýrsatý olarak deðerlendirildi. Bu emeklerimizin
karþýlýðýnda vatandaþlarýmýzýn memnuniyetinin izlenmesi bizim için iftihar kaynaðýdýr.
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13. Dinamik ve Saðlýklý Dýþ Ýliþkiler
Saðlýk alanýnda 45 ülke ile 54 iþbirliði anlaþmasý mevcuttur. Bunlardan 17si son 5
yýlda imzalandý.
Dünya Saðlýk Örgütü Avrupa
Bölgesine üye 53 ülkenin saðlýk
bakanlarý ve üst düzey yetkililerinin
baþkanlýðýnda oluþan heyetlerle
katýldýðý Kopenhagdaki 56. Avrupa
Bölge Komitesi Toplantýsýna Türkiye
Cumhuriyeti Saðlýk Bakaný baþkanlýk
etti. Dünya Saðlýk Örgütü Avrupa
Bölgesi Obezite ile Mücadele
Bakanlar Konferansý, ülkemizin ev sahipliðinde ve Saðlýk
Bakanýmýzýn baþkanlýðýnda Ýstanbulda düzenlendi.
2006 yýlýnda DSÖ Ýcra Kurulu Üyeliðine Bakanlýðýmýz
Müsteþar Yardýmcýsý Prof. Dr. Sabahattin Aydýn 3 yýllýk
bir dönem için seçildi. Aydýn, 1948 yýlýndan bu yana Ýcra
Kurulunda görev yapan 4. Türk bilim adamýdýr.
Dünyanýn çeþitli ülkelerinden 2008 yýlýnda Saðlýk Bakaný
Prof. Dr. Recep Akdaðýn da aralarýnda bulunduðu 5 kiþi
ve bir kuruluþ tütün kontrolü ile mücadele hususundaki
çalýþmalarýndan dolayý Dünya Saðlýk Örgütü tarafýndan
ödüle layýk görüldü.
Dünya Saðlýk Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Dr. Marc Danzon 8 Temmuz 2008
tarihinde Ankarada düzenlenen bir törenle Saðlýk Bakanýmýza ödülünü takdim etti.
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Deprem, sel, tsunami ve diðer afetlere uðrayan KKTC, Nahcivan, Kýrgýzistan, Sudan,
Kuzey Osetya, Irak, Endonezya, Gürcistan, Afganistan, Bulgaristan, Pakistan, Ýran,
Filistin, Lübnan, Kosova, Cezayir, Romanya gibi ülkelere týbbi malzeme, ilaç, strateji
ve teknik destek, personel yardýmýnda bulunuldu.
2003-2008 yýllarý arasýnda 25 ülkeden çeþitli düzeylerdeki 803 saðlýk personeline
eðitim verildi.
Özellikle Afganistan, Sudan ve Filistin ile ilgili olarak sürekli yardým ve iþbirliði
geliþtirildi. Önümüzdeki yýllarda yukarýdaki ülkelere ilaveten Bangladeþ ve Yemen
baþta olmak üzere ihtiyacý yüksek ülkelerle yakýn iþbirliði ve destek faaliyetleri
geliþtirilecektir.
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14. Saðlýk Bakanlýðýnýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý
Saðlýkta Dönüþüm Programý, Saðlýk Bakanlýðýna politikalar geliþtiren, standartlar
koyan, izleyen ve denetleyen bir konumda, ülkemizin saðlýða ayýrdýðý kaynaklarý etkili,
verimli ve hakkaniyete uygun bir þekilde kullanýlmasýný saðlayacak, bu yolda
yönlendirmeler yapacak bir vizyon sunmaktadýr. Bu anlayýþýn bir ürünü olmak üzere,
Saðlýk Bakanlýðýna baðlý kuruluþlarýn yerinden yönetim ilkeleri doðrultusunda
yapýlandýrýlmasýný önermekte ve bakanlýðýn planlama yapan stratejik bir örgüt yapýsýna
kavuþturulacaðýný belirtmektedir. Böylece Saðlýk Bakanlýðý, Anayasada tanýmlandýðý
þekliyle, devletin saðlýk sektörünü tek elden planlama görevini daha etkili olarak
yerine getirecektir. Programýn bu bileþeni, modern kamu yönetimi anlayýþýnýn bir
yansýmasý olarak etkili ve katýlýmcý yönetimi gerçekleþtirmeyi hedeflemektedir.
Saðlýk Bakanlýðýný tasarlanan konumuna getirmek üzere baþta Bakanlýk Teþkilat
Yasa Taslaðý olmak üzere yasal çalýþmalar yapýlýrken, mevcut mevzuat yapýsý içinde
bir dizi adýmlar da atýlmýþtýr. Yerinden yönetimi teþvik edici uygulamalar hayata
geçirilmiþtir: Eczane açýlýp kapatýlma ve ruhsat iþlemleri yetkisinin, kontrole tabi
müstahzarlarýn satýþ ve tüketim hareketlerinin takibinin, saðlýk ocaðý veya semt
polikliniði açýlmasý, mesai sonrasý çalýþma uygulamalarýnýn devamý veya kaldýrýlmasý
kararlarý ile il içi personel atamalarýnýn il yönetimlerine devredilmesi, döner sermaye
iþletmelerinin saðlýk hizmeti satýn almasýnýn serbest býrakýlmasý, saðlýk çalýþanlarýnýn
performansa göre ödüllendirmesi, döner sermaye ita amiri harcama yetkilerinin
yükseltilmesi gibi bir çok uygulama programýn ruhuna uygun biçimde geliþtirilmektedir.
Saðlýk Bakanlýðýnýn kural koyuculuk, rehberlik, denetleme gibi asli fonksiyonlarýna
aðýrlýk vereceði dönüþüm için yeni Teþkilat Kanunu çalýþmalarý devam etmektedir.
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15. Saðlýk Harcamalarý
Saðlýk hizmet sunumuna hem sayýsal hem kalite olarak baktýðýmýzda Saðlýkta Dönüþüm
Programý öncesinde kaynaklarýn yeterince etkili, verimli ve rasyonel kullanýlamadýðý
söylenebilir.
Grafik: 45

2006 Fiyatlarý Ýle Kamu Saðlýk Harcamasý (milyon YTL)
Kamu Saðlýk Tesislerinde Yapýlan Muayene Sayýsý (milyon kiþi)
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Saðlýkta Dönüþüm Programý kaynaklarýn optimum kullanýmýný saðlayarak etkili,
verimli ve hakkaniyetli bir saðlýk sistemi oluþturmuþtur.
Ülkemizde kiþibaþý hekime müracaat sayýsý 5 yýlda iki katýna çýkmýþtýr. Bu tablonun
oluþmasýnda Saðlýkta Dönüþüm Programý çerçevesinde vatandaþlarýmýzýn ilaç ve
saðlýk hizmetine ulaþýmýndaki engellerin kaldýrýlmasýnýn büyük etkisi vardýr. 2008
yýlýnda ulaþýlan bu sayýlarýn, Avrupa ortalamalarýnýn hala altýnda olduðuna da iþaret
etmek gerekmektedir.
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Grafik: 46
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Saðlýk hizmetlerinin nicelik ve nitelik olarak daha fazla iyileþtirilmesi, hem kaynaklarý
optimum kullanmaya devam etmek hem de saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaðý
(ülkemizin mali imkanlarý çerçevesinde) artýrmakla mümkündür.
Grafik: 47
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Grafik: 48
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Saðlýk harcamalarýnýn Gayri Safi Yurtiçi Hasýla içindeki oraný OECD ülkeleri arasýnda
toplamda en düþük, kamu harcamalarýnda sondan üçüncü olan ülkemiz bu oranlara
raðmen etkili, kaliteli ve sürdürülebilir saðlýk hizmeti sunar hale gelmiþtir.
Grafik: 49
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Yüksek teknoloji kullanýmýnýn saðlýk hizmetleri maliyetini artýrdýðý genel bir kabuldür.
Ancak Türkiyede maliyet etkili politikalarýmýz sonucunda yüksek teknoloji kullanýmý
sebebiyle oluþabilecek yüksek maliyetleri önledik.

BÖLÜM 4

Yeni Ufuklara Doðru

Yeni Ufuklara
Doðru
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý saðlýklý yaþamayý bir hak olarak tanýmlamýþ ve insan
hayatýnýn beden ve ruh saðlýðý içinde devam etmesi için Devlete düzenlemeler yapma
görevi vermiþtir. Bu görevi yerine getirirken, baþta insan gücü olmak üzere, bütün
kaynaklarýn verimli bir þekilde ve iþbirliði içinde kullanýlmasý amacýyla, tek elden
planlanmasý öngörülmüþtür. Yine Anayasamýzda saðlýk hizmetleri görevinin Devletçe
kamu ve özel kesimlerdeki saðlýk kuruluþlarýndan yararlanarak ve onlarý denetleyerek
yerine getirileceði yazýlýdýr.
Türkiye Cumhuriyeti Saðlýk Bakanlýðý, kurulduðu tarihten bugüne, Türk milletinin
hastalýklardan korunmasý, hastalananlarýn iyileþtirilmesi ve saðlýðýnýn geliþtirilmesi
için ülke kaynaklarýný seferber ederek, saðlýklý yaþama hakkýndan herkesin
faydalanmasýna çalýþmaktadýr. Cumhuriyetimizin ilk yýllarýndan itibaren saðlýk insan
gücünün yetiþtirilmesi, saðlýk tesislerinin kurulmasý, iþletilmesi, bulaþýcý hastalýklarla
mücadele edilmesi, koruyucu saðlýk hizmetlerinin yaygýnlaþtýrýlmasý konularýnda
Saðlýk Bakanlýðýnýn plânlama, uygulama ve denetim iþlevleriyle önemli ilerlemeler
kaydedilmiþtir.
2003 yýlýnda 59. Hükümet tarafýndan yürürlüðe konan Saðlýkta Dönüþüm Programý
ile saðlýk hizmetleri sunumunun daha etkili, verimli ve eriþilebilir olmasý, çaðdaþ
düzeyde ve nitelikli hâle getirilmesi için bir dizi deðiþiklik ve yenilik uygulanmýþtýr.
Saðlýkta dönüþümün vatandaþlarýn saðlýk hizmetlerinden memnuniyetinin yaný sýra,
temel saðlýk göstergelerine de olumlu etkileri olmuþtur.
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5018 sayýlý kanun ile getirilen stratejik yönetim ve stratejik planlama anlayýþý
çerçevesinde, Saðlýkta Dönüþüm Programý ýþýðýnda, ilk defa hazýrlanan Saðlýk Bakanlýðý
Stratejik Plâný 2009 - 2013 yýllarýný kapsamaktadýr. Plânda yer alan amaçlar ve onlarý
tamamlayan hedefler, Saðlýk Bakanlýðýnýn vazifesini (misyonunu) baþarmak için 5
yýl boyunca yapacaðý yatýrýmlarýn ve yürüteceði faaliyetlerin odak noktasýný teþkil
etmektedir. Plânda dokuz sonuç odaklý amaç belirlenmiþtir. Stratejik amaçlar Saðlýk
Bakanlýðýnýn beþ yýllýk faaliyetlerini tanýmlayan genel ifadeler olup her amaç için
ayrýntýlý hedefler belirlenmiþ durumdadýr.
Önümüzdeki dönemde saðlýk hizmetlerinin hakkaniyetli ve kaliteli biçimde
sürdürülebilmesi için en kritik adýmýn hemþire, fizyoterapist ve hekim gibi nitelikli
saðlýk iþ gücü sayýsýnýn yeterli hale getirilmesi olduðunu bu noktada bir kere daha
vurgulamamýz gerekmektedir.

a) 2009-2013 Stratejik Plan
Koruyucu ve Temel Saðlýk Hizmetleri
Stratejik Amaç 1
Halkýmýzýn saðlýðýna yönelik riskleri azaltmak, saðlýðý korumak ve geliþtirmek
HEDEF 1.1. Saðlýðýn geliþtirilmesi ve saðlýklý hayat programlarýna tüm halkýmýzýn
eriþimini saðlamak.
HEDEF 1.2. Anne, bebek ve çocuk ölümlerini mevcut duruma göre 2013 yýlýna
kadar % 40 azaltmak, üreme saðlýðýnýn bileþenlerini de kullanarak, anne
ve çocuk saðlýðýný geliþtirmek.
HEDEF 1.3. Acil Saðlýk Hizmetleri ve Afetlerde Saðlýk Yönetimini; acil hallere,
doðal afetlere, kimyasal ve biyolojik tehditlere karþý geliþtirmeye devam
etmek, zamanýnda etkili ve verimli þekilde ihtiyaca cevap verecek durumda
tutmak.
HEDEF 1.4. Birinci Basamak saðlýk hizmetlerini güçlendirmek ve Aile Hekimliði
Uygulamasýný 2010 yýlý sonuna kadar tüm yurda yaymak.
HEDEF 1.5. Bulaþýcý Hastalýklarýn görülme sýklýðýný ve bu hastalýklara baðlý ölümleri
2013 yýlýna kadar %25 azaltmak.
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HEDEF 1.6. Bulaþýcý olmayan hastalýklarýn geliþimine neden olan risk faktörlerini
azaltarak bu hastalýklarýn görülme sýklýðýný ve bu hastalýklardan kaynaklanan
ölümleri 2013 yýlýna kadar %25 azaltmak.
HEDEF 1.7. Tütün-alkol ve madde kullanýmýný 2013 yýlýna kadar %25 azaltmak.
HEDEF 1.8. Saðlýklý ve güvenli fiziki çevreye sahip nüfus oranýnýn 2013 yýlýna kadar
%50 artýrýlmasý için Saðlýk Bakanlýðý olarak sektörel destek oluþturmak.
Teþhis ve Tedavi Hizmetleri
Stratejik Amaç 2
Teþhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin etkililik, verimlilik, eriþilebilirlik ve
hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini geliþtirmek.
HEDEF 2.1. Kanýta dayalý saðlýk hizmeti sunumunu gerçekleþtiren mekanizmalarý
2013 yýlýna kadar geliþtirmek.
HEDEF 2.2. Hastane hizmetlerini geliþtirmeye devam etmek.
HEDEF 2.3. Kamu hastane birliklerini 2013 yýlýna kadar tamamlamak.
HEDEF 2.4. Bölge temelli kan temin hizmetlerini geliþtirmek, vatandaþýn kan
ihtiyacýný sýkýntýsýzca temin etmesini saðlamak ve tam kan kullaným oranýný
2011 yýlýna kadar %5 seviyesine indirmek.
HEDEF 2.5. Organ, doku ve hücre nakli hizmetlerini geliþtirmeye devam etmek.
Saðlýkta Performans Yönetimi ve Kaliteyi Geliþtirme
Stratejik Amaç 3
Saðlýk hizmetlerinin performansýný ve kalitesini artýrmak, hesap verebilirlik, þeffaflýk,
hizmete eriþimde eþitlik, etkinlik ve verimlilik saðlamak.
HEDEF 3.1. Türkiye Saðlýk Performans Yönetim ve Kalite Sisteminin etkili,verimli
ve geliþime açýk bir þekilde sürdürülmesini temin etmek.
HEDEF 3.2. 2010 yýlýna kadar hasta ve çalýþan güvenliði programýnýn yaygýnlaþmasýný
saðlamak.
HEDEF 3.3. Kurum ve kuruluþlarda sunulan hizmetin performansýný ölçmek ve
kalitesini deðerlendirmek üzere deðerlendirme sistemini daha da geliþtirerek,
2010 yýlýna kadar hastanelerin daha verimli çalýþmasýna esas teþkil edecek
yeni modeller geliþtirmek.
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Kurumsal Yapýlanma ve Kapasite Geliþtirme
Stratejik Amaç 4
Kamu ve özel sektör saðlýk kuruluþlarýnýn üretkenliðini, etkililiðini ve kapasitesini artýrmak
için merkez ve taþra teþkilatýnýn yeniden yapýlanmasýný saðlamak; çaðdaþ bir yönetim
anlayýþý için gerekli olan saðlýk insan gücü ihtiyacýný planlamak
HEDEF 4.1. Saðlýk Bakanlýðýnýn yeniden yapýlandýrýlmasý kapsamýnda liderlik etme,
düzenleme, planlama ve denetleme rolünü 2011 yýlýna kadar iyice belirgin
hale getirmek.
HEDEF 4.2. Saðlýk Bakanlýðýnýn stratejik yönetim kapasitesini güçlendirmek,
performans esaslý bütçeleme usulüne geçmek ve saðlýkta stratejik finansman
yöntemlerini 2010 yýlý sonuna kadar uygulamak.
HEDEF 4.3. Saðlýkta insan kaynaklarý yönetimini geliþtirmeye devam etmek ve bu
yaklaþýmý esas alan uygulamalarý 2010 yýlý sonuna kadar tamamen hayata
geçirmek.
HEDEF 4.4. Saðlýk Hizmetlerinin iyileþtirilmesi ve çalýþanlarýn yetkinliðini artýrmaya
yönelik hizmet içi eðitimlerin koordinasyonunu geliþtirerek sürekliliðini
saðlamak.
HEDEF 4.5. Toplum ve Bölge Temelli Saðlýk Hizmetleri Organizasyonunu (TTSHO)
2011 yýlý sonuna kadar tamamlamak.
HEDEF 4.6. Saðlýk için araþtýrma yapan ve bilgi üreten kamu ve özel sektör
kuruluþlarýnýn üretkenliðini ve kapasitesini artýrmak.
HEDEF 4.7. Evde bakým hizmetleri politikasýný 2010 yýlý sonuna kadar geliþtirmek.
HEDEF 4.8. Saðlýk Bakanlýðýnýn denetim kapasitesini yeni anlayýþlar çerçevesinde
geliþtirmek.
Ýlaç, Eczacýlýk ve Týbbi Cihaz Hizmetleri
Stratejik Amaç 5
Saðlýkta ilaç ve týbbi cihaz hizmetlerini geliþtirmek ve kalitesini artýrmak.
HEDEF 5.1. Türkiye Ýlaç Politikasýný ve akýlcý ilaç kullanýmýný geliþtirmek.
HEDEF 5.2. Ýlaç, aþý ve biyolojik ürünlerin kalitesini ve güvenilirliðini artýrmaya
yönelik çalýþmalarý 2011 yýlý sonuna kadar tamamlamak.
HEDEF 5.3. Kamu ve özel sektörün yeni ilaç ve týbbi teknoloji geliþtirmesini teþvik
edecek ve bilimsel çalýþmalar yapmasýný saðlayacak düzenlemeleri 2011 yýlýna
kadar tamamlamak.

YENÝ UFUKLARA DOÐRU

HEDEF 5.4. Piyasa gözetim ve denetimi (PGD) ile ilgili düzenlemeleri 2011 yýlýna
kadar tamamlayarak uygulamalarý yaygýnlaþtýrmak.
HEDEF 5.5. Modern Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik alanýnda ulusal saðlýk politikalarý,
düzenlemeleri ve uygulamalarýný 2011 yýlýna kadar oluþturmak.
Saðlýk Bilgi Sistemi
Stratejik Amaç 6
Karar ve hizmet sunumu sürecinde etkili bilgiye eriþim saðlayacak Ulusal Saðlýk Bilgi
Sistemi/e-Saðlýký kurmak, iþletmek ve geliþtirmek.
HEDEF 6.1. Ulusal Saðlýk Bilgi Sistemini 2011 yýlýna kadar tamamlamak ve
yaygýnlaþtýrmak.
HEDEF 6.2. Saðlýk biliþim standartlarýný 2011 yýlýna kadar bütün olarak belirlemek,
geliþtirmek, uygulamak ve yaygýnlaþtýrmak.
HEDEF 6.3. Kiþisel ve kurumsal saðlýk kayýtlarýnýn gizlilik, güvenlik ve mahremiyet
esaslarýný 2011 yýlýna kadar geliþtirmek ve uygulamak.
HEDEF 6.4. Karar Destek Sistemi kapsamýnda 2010 yýlýna kadar veri ambarýný
kurmak ve veri madenciliði uygulamalarýný baþlatmak.
HEDEF 6.5. Görüntüleme (radyoloji, patoloji, EKG, vb.) alanýnda uzaktan saðlýk
hizmet sunumunun verilebilmesi ve kronik hastalarýn da takibi amacýyla
baþlatýlmýþ olan Teletýp ve Tele-Saðlýk sistemlerini 2011 yýlýna kadar yeterince
yaygýnlaþtýrmak.
HEDEF 6.6. Saðlýk-NET ile entegre olarak çalýþacak katma deðerli saðlýk biliþimi
projelerini hayata geçirmek ve mevcut projelerin devamlýlýðýný saðlamak.
Saðlýkta Dayanýþma ve Çok Yönlü Saðlýk Sorumluluðu
Stratejik Amaç 7
Ulusal ve/veya uluslararasý kuruluþlarýn bilgi, görgü ve becerilerinden yararlanýlarak
hizmetleri dünya standartlarýna ulaþtýrmak. Tüm sektörlerin politika ve eylemlerinin
saðlýk üzerine etkilerinden sorumlu tutulmalarýný saðlamak.
HEDEF 7.1. Avrupa Birliði uyum /katýlým sürecini yürütmek.
HEDEF 7.2. Saðlýk için taraflarý Saðlýkta Dönüþüm Programýný desteklemeleri için
teþvik etmek.
HEDEF 7.3. Çok sektörlü saðlýk sorumluluðu politikasýný 2011 yýlýna kadar pekiþtirmek.
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Sýnýr Ötesi Saðlýk Hizmetleri
Stratejik Amaç 8
Ülkemizin saðlýk turizmi, turist saðlýðý ve sýnýr ötesi saðlýk hizmetleri sunum kapasitesini
artýrmak.
HEDEF 8.1. Saðlýk hizmetleri sunumunda ulaþýlan kalite ve kapasiteyi arttýrarak
saðlýk hizmeti sunumunda Türkiyeyi bölgesinde cazibe merkezi haline
getirmek.
HEDEF 8.2. Çeþitli ülkelere yönelik teknik ve insani yardým amaçlý yeni çalýþmalar
planlamak, devam eden çalýþmalarý geliþtirmek ve geçici süreli olmak üzere
yurtdýþýnda saðlýk birimleri kurmak ve iþletmek.
HEDEF 8.3. Saðlýk alanýnda hizmet veren kuruluþlarla, yurt dýþýnda tanýtýcý etkinlikler
düzenlemek ve ticari potansiyeli olan ülkelerle ticari iþbirlikleri geliþtirmeye
devam etmek.
Herkese Saðlýk Güvencesi
Stratejik Amaç 9
Diðer kurum ve kuruluþlarla eþgüdüm saðlanarak tüm halkýmýzýn saðlýk güvencesini
saðlamak.
HEDEF 9.1. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, SGK ve diðer ilgili kurum ve
kuruluþlar ile eþgüdümü geliþtirmek.
HEDEF 9.2. Ödeyici kurumlar ile ödemeye esas saðlýk bilgilerinin paylaþýmý konusunda
2010 yýlýna kadar koordinasyon ve standardizasyon çalýþmalarýný tamamlamak.

b) Tamamlanmak Üzere Olan Çalýþmalar
b1. Kamu Hastane Birlikleri
Saðlýkta Dönüþüm Programýnýn bir bileþeni olan Ýdari ve mali özerkliðe sahip saðlýk
iþletmeleri çerçevesinde Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulamasý Hakkýnda Kanun
Tasarýsý, TBMM Saðlýk, Aile, Çalýþma ve Sosyal Ýþler Komisyonunda görüþülmüþ ve
aþaðýdaki tasarý metni oluþmuþtur. Tasarý TBMM genel kurulu gündemindedir.
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Bu tasarý ile hastane yönetimleri kapasitelerinin, kaynaklarýnýn kullanýmýnda ve
ekonomik þartlarýný deðerlendirmede daha baðýmsýz ve esnek davranabileceklerdir.
Özerk yönetim birimlerinin yetkileri ile birlikte sorumluluðu da artacak, bu yönetimler
kaynaklarýný, personel yatýrýmlarýný, iþletme giderlerini, bütçe ve hedeflerini,
bulunduklarý sorumluluk alanýndaki stratejik iþ yükünü dikkate alarak planlamaya
yönlendirilecektir. Bu sorumlu otonominin, kaynaklarýn daha akýlcý yönetimi, verimlilik
ve özellikle bütçenin ölçülü kullanýmýna yol açmasý beklenmektedir.
Tasarý ile Yerinden yönetim ilkesinin belirginleþmesi sonucunda denetimin anlam
ve önemi de artmaktadýr. Kurumlarýn Saðlýk Bakanlýðýnca belirlenen hedef, politika,
stratejik plan ve mevzuata göre yýllýk performans programlarý hazýrlanmak sureti ile
yönetim süreçlerine, verimlilik ve kaliteye deðinilerek yönetim anlayýþý ve buna göre
denetim kapsamýndaki farklýlýklara yer verilmiþtir. Geçmiþ deðil gelecek, sorun çözme
deðil hedef belirleme yönelimli, katýlýmcý, sonuç ve hedef odaklý, vatandaþ merkezli
bir yönetim anlayýþý benimsenmiþtir. Buna uygun olarak geçmiþe ve þahýslara yönelik
klasik denetim anlayýþýndan ziyade hedeflere ve performans göstergelerine, sistemin
iþleyiþine yönelik denetim anlayýþý ön plana çýkarýlmaktadýr.
Bu ve benzeri adýmlarla rutin yüklerinden arýndýrýlan Saðlýk Bakanlýðý; stratejik
düþünme, geleceðe dair tasarým geliþtirme, misyon ve vizyon geliþtirme, temel amaç,
politika ve öncelikleri þekillendirme, ölçülebilir baþarý göstergeleri oluþturma, insan
kaynaklarý geliþtirme gibi esas görevlerine daha yoðun mesai ayýrabilecektir. Bu
aþamada yönetim anlayýþýndaki dönüþüm yansýtýlarak Saðlýk Bakanlýðýnýn yeniden
yapýlandýrýlmasý tamamlanacaktýr.
Bu Kanun Tasarýsý ile kamu saðlýk hizmetlerinin daha katýlýmcý, etkili, verimli, süratli,
kaliteli, halkýn talep ve beklentilerine daha duyarlý bir þekilde sunulmasý
amaçlanmaktadýr.

Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulamasý Hakkýnda Kanun Tasarýsý
Amaç, Kapsam ve Tanýmlar
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacý; Bakanlar Kurulunun pilot olarak belirleyeceði illerde, ikinci ve
üçüncü basamak saðlýk hizmetlerinin hakkaniyete, halkýn ihtiyaç ve beklentilerine uygun, kolay
eriþilebilir, verimli, kaliteli ve etkin þekilde sunulmasýný saðlamak amacýyla kamu hastane birlikleri
kurulmasý ve çalýþtýrýlmasý ile ilgili esaslarý belirlemektir.
(2) Bu Kanunun uygulanmasýnda;
a) Bakanlýk: Saðlýk Bakanlýðýný,
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b) Hastane: Birlik kapsamýna alýnan Bakanlýða baðlý ikinci ve üçüncü basamak saðlýk kurumlarýný,
c) Birlik: Bu Kanun kapsamýnda hastane veya hastane gruplarýndan oluþturulan tüzel kiþiliði,
ç) Ýkinci basamak saðlýk kurumu: Hastanýn taný ve tedavisinin, birinci basamak saðlýk kuruluþlarý
tarafýndan saðlanamadýðý durumlarda, tedavi hizmetinin verildiði saðlýk kurumunu,
d) Üçüncü basamak saðlýk kurumu: Ýleri tetkik ve tedavi yöntemlerini gerektiren ve tedavisi özellik
arz eden hastalarýn sevk edildiði bir üst saðlýk kurumunu,
e) Uzman personel: Ekli (I) sayýlý cetvelde yer alan uzman unvanlý sözleþmeli personel pozisyonuna
baðlý olarak, hastane yöneticiliði dýþýndaki genel sekreterlik birimlerinde Bakanlýkça belirlenen alanlarda
özel bir meslek bilgisi, tecrübe veya ihtisasýný gerektiren hizmetlerde istihdam edilen personeli,
ifade eder.
Kuruluþ ve organlar
MADDE 2- (1) Bakanlýða baðlý ikinci ve üçüncü basamak saðlýk kurumlarý, bu maddenin onüçüncü
fýkrasý çerçevesinde yapýlacak deðerlendirme sonuçlarýna göre Bakanlýðýn teklifi ve Bakanlar Kurulu
kararý ile kamu tüzel kiþiliðini haiz, Bakanlýðýn ilgili kuruluþu statüsünde birliðe dönüþtürülür. Birlikler
bu Kanunda düzenlenen hususlar dýþýnda özel hukuk hükümlerine tabidir. Sunulan hizmetin büyüklüðü
göz önünde bulundurulmak suretiyle ayný ilde birden fazla birlik kurulabilir.
(2) Bakanlýk, saðlýk hizmetleri ve yatýrýmlarýnýn müþtereken planlanmasý ve iþbirliðinin geliþtirilmesi
amacýyla, belirleyeceði birden fazla birliði bir araya getirerek birlikler koordinatörlüðü oluþturabilir.
Birlikler koordinatörlüðünün kararlarý istiþari mahiyette olup, çalýþma usul ve esaslarý Bakanlýkça
belirlenir. Koordinatörlük aþaðýdaki konularda bölgenin deðerlendirme raporunu ve önerilerini
Bakanlýða sunar. Bakanlýk bu raporlarý belirlediði hedef, politika ve stratejik plan çerçevesinde
deðerlendirerek, bölgesel plan haline dönüþtürür ve birliklere gönderir. Birliklerin yýllýk performans
programý ve uygulamalarýnda bu planlara uymalarý zorunludur.
Koordinatörlüðün görevleri þunlardýr:
a) Bölgelerarasý geliþmiþlik farklýlýklarýný giderecek tedbirleri ve yatýrým önceliklerini belirlemek,
b) Maliyetler ve uzmanlýk ihtiyaçlarý nedeniyle birden fazla ili kapsamasý gereken konularý belirlemek,
hizmet planlamasý yapmak,
c) Ölçeði itibarýyla merkezi olarak satýn alýnmasýnda fayda görülen mal ve hizmet alýmý konularýný
ve sorumlu kurumlarý belirlemek,
ç) Acil saðlýk hizmetleri ve afet halleri gibi bölge düzeyinde planlama ve koordinasyon gerektiren
konularda planlama yapmak,
(3) Birliðin organlarý yönetim kurulu, genel sekreterlik ve hastane yöneticiliklerinden oluþur. Yönetim
kurulu birliðin en üst karar organýdýr ve aþaðýdaki üyelerden oluþur:
a) Ýl genel meclisi tarafýndan belirlenen hukuk öðrenimi görmüþ bir üye.
b) Ýl genel meclisi tarafýndan belirlenen yeminli mali müþavir veya serbest muhasebeci mali müþavir
bir üye.
c) Vali tarafýndan belirlenen en az dört yýllýk yüksek öðrenim görmüþ bir üye.
ç) Bakanlýkça belirlenen týp öðrenimi görmüþ bir üye.
d) Bakanlýkça belirlenen saðlýk sektöründe tecrübe sahibi ve alanýnda en az dört yýllýk yüksek öðrenim
görmüþ bir üye.
e) Ticaret ve sanayi odasý veya bunlarýn ayrý kurulmuþ olmasý halinde ticaret odasý tarafýndan belirlenen,
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f) Ýl saðlýk müdürü veya yardýmcýlarý arasýndan Bakanlýkça belirlenen bir üye.
(4)Yönetim Kurulu üyelerinin 14/7/1965 tarihli ve 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 48 inci
maddesinde sayýlan genel þartlara ilave olarak, il saðlýk müdürlüðü temsilcisi hariç diðer üyelerin kamu
veya özel sektörde üyeliðe teklif edilen alanda en az 5 yýl iþ tecrübesine sahip olmalarý gerekir.
(5)Yönetim Kurulu üyeleri ile eþleri veya ikinci dereceye kadar kan ve kayýn hýsýmlarýnýn, birlikler
ve Bakanlýða baðlý saðlýk kurum ve kuruluþlarýyla ticari iliþkide bulunmalarý, özel saðlýk kurum ve
kuruluþlarýnýn ve eczanelerin sahibi, ortaðý veya mesul müdürü olmalarý yasaktýr. Üyeler, görevlerinden
ayrýlmýþ olsalar bile, bu görevleri nedeniyle öðrendikleri bilgileri kendilerinin veya baþkalarýnýn
menfaatine veya zararýna kullanamazlar.
(6)Yönetim kurulunun çalýþma usul ve esaslarý Bakanlýkça belirlenir. Yönetim kurulunun sekretarya
hizmetleri genel sekreterlik tarafýndan yürütülür.
(7) Yönetim Kurulunun teþkiline dair Ýl Saðlýk Müdürlüðünün tebliðinden itibaren bir ay içinde yetkili
makamlar üye bildiriminde bulunur. Bu süre içinde bildirilmeyen üyeler yerine Bakanlýk görevlendirme
yapar. Yönetim Kurulu ilk toplantýsýnda üye tam sayýsýnýn salt çoðunluðu ile kendi arasýndan baþkan
ve baþkanvekili seçer. Ýlk gün seçim yapýlamazsa takip eden gün tekrar oylama yapýlýr. Bu oylamada
da baþkan ve baþkan vekili üye tamsayýsýnýn salt çoðunluðu ile seçilemezse, üyeler arasýndan Bakanlýkça
belirlenir. Geçerli bir mazereti olmaksýzýn arka arkaya üç toplantýya veya bir yýl içinde toplam beþ
toplantýya katýlmayanlar yönetim kurulu kararýyla, yönetim kurulu üyeliðine seçilme þartýný yitirenler
veya seçildikten sonra bu þartlarý taþýmadýðý anlaþýlanlarýn üyelikleri kendiliðinden sona erer. Üyelik
süresi üç yýl olup görev süresi tamamlanmadan herhangi bir þekilde üyeliðin sona ermesi halinde kalan
süre ayný þekilde belirlenen yeni üye tarafýndan tamamlanýr. Bir üye yönetim kuruluna en fazla üç
dönem seçilebilir. Yönetim kurulu üyeliði, üyelerin asli görevlerini sürdürmelerine engel teþkil etmez.
(8) Yönetim Kurulu, ayda en az iki defa olaðan toplanýr. Yönetim kurulu baþkaný acil durumlarda
üyeleri ayrýca toplantýya çaðýrabilir. Yönetim kurulu üye tam sayýsýnýn salt çoðunluðunun bir fazlasýyla
toplanýr ve üye tam sayýsýnýn salt çoðunluðuyla karar verir. Oylarýn eþitliði durumunda baþkanýn
bulunduðu taraf çoðunluk sayýlýr. Çekimser oy kullanýlamaz. Yönetim kurulu gündemi baþkan tarafýndan
hazýrlanýr. Üyeler, baþkanýn uygun görüþü veya üye tam sayýsýnýn salt çoðunluðu ile gündem maddesi
teklif edebilirler. Bunlar dýþýndaki konular görüþülemez. Görüþmeler tutanaða geçirilir veya cihazlarla
kaydedilir. Alýnan kararlar baþkan ve toplantýya katýlan üyeler tarafýndan imzalanýr. Karara muhalif
kalanlar gerekçelerini kararda belirtir. Oy hakký olmaksýzýn görüþlerini almak üzere toplantýlara yönetim
kurulu kararý ile üniversiteler, meslek kuruluþlarý, sendikalar, sivil toplum kuruluþlarý, hemþirelik ve
ebelik gibi mesleki dernek temsilcileri, genel sekreter, uzman veya diðer ilgili kiþiler davet edilebilir.
(9) Toplantýlara katýlan yönetim kurulu üyelerine her yýl Yüksek Planlama Kurulu kararýyla Kamu
Ýktisadi Teþebbüslerinde yönetim kurulu baþkan ve üyeleri için tespit edilen tutarda aylýk huzur ücreti
anýlan kararda belirlenen esas ve usullere göre ödenir. Baþka yerden görevlendirilen üyelere ayrýca
10/2/1954 tarihli ve 6245 sayýlý Harcýrah Kanunu hükümlerine göre harcýrah ödenir. Yönetim Kurulu
üyeliði görevi sosyal güvenlik kurumlarýyla iliþkilendirilmeyi gerektirmez.
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(10) Genel sekreterlik birliðin yürütme organýdýr. Birliðin temsilcisi genel sekreterdir. Genel sekreterlik
bünyesinde týbbi hizmetler, idari hizmetler ile mali hizmetler baþkanlýklarý kurulur.
(11) Birliðe baðlý hastaneler tercihen hekim olan hastane yöneticisi tarafýndan yönetilir. Hastane
yöneticisine baðlý olarak baþhekimlik, idari ve mali iþler ile saðlýk bakým hizmetleri müdürlükleri
kurulur. Hastane büyüklükleri göz önüne alýnarak yönetim kurulu onayý ile müdürlüklerin sayýsý dörde
kadar artýrýlabilir ve görev daðýlýmlarý belirlenir.
(12) Bakanlýkça tespit edilen norm ve standardý aþmamak kaydýyla yönetim kurulunca belirlenen
sayýda baþhekim yardýmcýlýklarý ve müdür yardýmcýlýklarý oluþturulur.
(13) Hastaneler; hasta ve çalýþan memnuniyeti, hizmet altyapýsý, organizasyonu, kalite ve verimlilik
gibi konularda Bakanlýkça belirlenecek usul ve esaslara göre deðerlendirmeye tabi tutulur. Bu
deðerlendirme, kamu veya özel deðerlendirme kuruluþlarýna yaptýrýlabilir. Deðerlendirme sonuçlarýna
göre hastanelere yüz üzerinden puan verilir ve altý aydan az, bir yýldan fazla olmayan sürelerle
deðerlendirme yenilenir. Hastanelerin sýnýflandýrýlmasýnda puanlar esas alýnýr. Puanlarýna göre hastaneler
(A), (B), (C), (D) ve (E) olmak üzere beþ sýnýfa ayrýlýr. Bu þekilde sýnýflara ayrýlan hastanelerin,
kapasite ve kaynaklarýný birleþtirerek aralarýnda görev paylaþýmý yapýlmasýna, bu suretle daha rasyonel
çalýþmasýna imkan vermek üzere hastane gruplarý oluþturulur ve bu grubun aðýrlýklý ortalamasý (C)
ve üzeri olanlar birliðe dönüþtürülebilir. Yapýlan deðerlendirme sonuçlarýna göre; Birliðin;
a) (E) sýnýfýna düþmesi,
b) Önceki deðerlendirme sonuçlarýna göre iki sýnýf birden düþmesi,
c) Önceki deðerlendirme sonuçlarýna göre bir sýnýf düþmesi, ikinci deðerlendirmede de düþük sýnýfta
kalmasý ve üçüncü deðerlendirmede tekrar ilk sýnýf veya üzerine geçememesi,
ç) (D) sýnýfýna düþmesi durumunda eksikliklerini gidermek için verilen uygun süre içinde (C) veya
üzeri sýnýflara geçememesi hallerinde;
Bakanlýkça yönetim kurulunun görevine son verilerek en kýsa zamanda yenisi oluþturulur. Yenisi
oluþturuluncaya kadar eski yönetim kurulu görevine devam eder veya Bakanlýk tarafýndan geçici
yönetim kurulu oluþturulur.
Görev, yetki ve sorumluluklar
MADDE 3 - (1) Yönetim kurulunun görevleri þunlardýr:
a) Bakanlýkça belirlenen hedef, politika, stratejik plan ve mevzuata göre yýllýk performans programý
hazýrlamak,
b) Birlik bölgesinde hizmetlerin etkin, kolay ulaþýlabilir, verimli ve halkýn ihtiyaçlarýna uygun þekilde
yürütülmesini saðlamak amacýyla;
1) Mevcut kapasitelerin deðerlendirilerek hastane ve ünitelerinin kurulmasý, kapatýlmasý, birleþtirilmesi
veya niteliðinin deðiþtirilmesi konusunda Bakanlýða öneride bulunmak,
2) Acil saðlýk hizmetleri, yoðun bakým, diyaliz üniteleri gibi hizmetleri bölge düzeyinde planlamak,
3) Maliyeti yüksek ve ileri teknoloji ürünü olan týbbi cihazlarýn temini, kiralanmasý ve bunlarýn verimli
þekilde daðýlýmý konusunda karar almak,
4) Hizmetin kesintisiz sunumuna yönelik tedbirleri geliþtirmek,
5) Yeni yatýrým ihtiyaçlarýný belirlemek, onarým, tadilat ve bakým konularýnda karar almak,
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6) Personel planlamasýný yapmak ve birlik bünyesinde personel hareketleri konusunda ilke kararlarý
almak,
7) Benzeri konularda kararlar almak.
c) Birlik bütçesi, bilançosu, yýllýk mali tablolarý ve faaliyet raporu ile yatýrým tekliflerini karara baðlamak,
ç) Hak ve alacaklardan vazgeçmeye, ihtilaflarýn uzlaþma veya tahkim yoluyla çözümlenmesine, dava
ve icra takiplerini sulhe, kabule, feragate ve kanun yollarýna baþvurulmasýna veya baþvurulmamasýna,
merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen sýnýrlar dahilinde doðrudan; üzerinde kalan miktarlar
için ise Bakanlýðýn uygun görüþü üzerine karar vermek,
d) Bakanlýkça belirlenen esaslara göre Birliðin her türlü araç gereç, malzeme, taþýnýrlarý ile tapuda
birlik adýna kayýtlý taþýnmazlarý üzerindeki yapý ve tesisleriyle birlikte satmak, kiraya vermek, devir
ve takas iþlemlerini yürütmek; Hazineye ait ve Birliðe tahsisli taþýnmazlarý üzerindeki yapý ve tesisleriyle
birlikte tahsis amacý doðrultusunda iþletmek, týbbi hizmet alanlarý dýþýndaki kýsýmlarý iþletmek,
iþlettirmek ve kiraya vermek,
e) Harcama limitlerini ve ihale mevzuatýna göre görev ve yetki daðýlýmýný belirlemek,
f) Kullanýlabilir nakit kýymetlerin aktif büyüklüklerine göre ilk on bankada deðerlendirilmesine karar
vermek,
g) Ýhtiyaç duyulmasý halinde saðlýk hizmeti, hukuk ve avukatlýk hizmetleri,
ð) Ekli (1) sayýlý cetvelde belirtilen pozisyonlarda sözleþmeli statüde istihdam edilen personel ile ilgili
olarak bu Kanunla verilen görevler ve tüm Birlik personelinin hizmet içi eðitim planlamasýný yapmak,
h) Birliðin çalýþma usulleri ile ilgili düzenlemeleri yapmak,
ý) Hizmetlerin mevzuata, stratejik plan ve performans programýna uyg yürütülmesini saðlamak, halk
ve çalýþan memnuniyetini, verimlilik ve kalite standartlarýný geliþtiren tedbirler almak,
(2) Genel sekreterin görevleri þunlardýr:
a) Birliði mevzuata, Bakanlýkça belirlenen hedef, politika ve stratejilere, yönetim kurulu kararlarý ve
performans programýna göre yönetmek,
b) Birliðin faaliyet ve iþlemlerini denetlemek, yönetim sistemlerini deðerlendirmek, iþleyiþ ve yönetim
süreçlerinin etkililiðini gözetmek, yönetimin, kalitenin ve verimliliðin geliþtirilmesini saðlamak,
c) Adli ve idari makamlara, gerçek ve tüzel kiþilere karþý birliði temsil etmek, kamuoyuna gerekli
açýklama ve bilgilendirmelerde bulunmak,
ç) Hastaneler arasý koordinasyon ve diðer kurum ve kuruluþlarla iþbirliðini saðlamak.
d) Birlik bütçesini ve yatýrým tekliflerini hazýrlayarak yönetim kuruluna sunmak, ihale ve hizmet alýmý
gibi konularý yönetim kurulu kararlarý doðrultusunda yürütmek,
e) Birlik bölgesinde hizmetlerin madde ve insan gücünde en etkin ve verimli þekilde sunulmasýna
yönelik çalýþmalar yaparak yönetim kurulu onayýna sunmak, yönetim kurulunun ilke kararlarý
doðrultusunda birlik bünyesindeki personelin atama, görevlendirme ve diðer iþlemlerini yürütmek,
eðitim faaliyetleri ile bilimsel çalýþmalarýn planlanmasý, iþbirliði halinde yürütülmesi ve denetlenmesini
saðlamak,
f) Bilgi-iþlem sisteminin kurulmasýný, birlik ile ilgili istatistik bilgilerin takibini saðlamak, birlik
bünyesindeki hastanelerin mali tablolarýný birleþtirmek ve alýnabilecek önlemler hakkýnda yönetim
kuruluna önerilerde bulunmak,
g) Hasta haklarý, hasta ve çalýþan memnuniyeti ve hastalarýn sosyal ihtiyaçlarýna yönelik hizmetlerin
geliþtirilmesini, týp ve kamu görevlileri etik ilkelerinin uygulanmasýný saðlamak,
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ð) Týbbi hizmetler, saðlýk bakým hizmetleri, sosyal hizmetler ile destek hizmetlerinin planlanmasý ve
denetlenmesini saðlamak,
h) Birliðin muhasebe hizmetlerini yürütmek ve ilgili mevzuat çerçevesinde birlik gelirlerini tahakkuk
ettirmek, gelir ve alacaklarý takip ve tahsil etmek, harcama iþlemlerini yürütmek,
ý) Birlik ile ilgili diðer görevleri yürütmek,
(3) Yönetim Kurulu kararlarýna aykýrý olmamak kaydýyla genel sekreter gerektiðinde sýnýrlarýný yazýlý
olarak belirlemek suretiyle yetkilerinden bir kýsmýný alt birim yöneticilerine devredebilir. Ancak yetki
devri, devredenin sorumluluðunu ortadan kaldýrmaz.
(4) Hastane yöneticisi, bu Kanunda genel sekreterlik için belirtilen görev, yetki ve sorumluluklara
hastane bazýnda sahip olup, hastanede tüm hizmetlerin verimli ve mevzuata uygun þekilde
yürütülmesinden genel sekretere karþý sorumludur.
(5) Birliklerin malî ve finansal kaynaklarýnýn elde edilmesi ve kullanýlmasýnda görevli ve yetkili olanlar;
kaynaklarýn etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanýlmasýndan,
muhasebeleþtirilmesinden, raporlanmasýndan ve kötüye kullanýlmamasý için gerekli önlemlerin
alýnmasýndan sorumludur.
(6) Bu Kanunun uygulanmasýnda oluþabilecek tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya
Bakanlýk yetkilidir.
Personelin niteliði, statüsü ve haklarý
MADDE 4 - (1) Ekli (I) sayýlý cetvelde belirtilen pozisyonlarda istihdam edilecek personelde 657 sayýlý
Kanunun 48 inci maddesinde sayýlan genel þartlar aranýr.
(2) Genel sekreter, baþkanlar, hastane yöneticisi, müdür ve müdür yardýmcýlarýnýn;
a) En az dört yýllýk eðitim veren yüksek öðrenim kurumlarýnýn saðlýk bilimleri, saðlýk yönetimi, hukuk,
kamu yönetimi, iktisat, iþletme, maliye veya muhasebe, endüstri mühendisliði bölümlerinden ya da
bunlara denkliði yetkili kurumca kabul edilmiþ yurt dýþýndaki yükseköðrenim kurumlarýndan mezun
olmalarý veya en az dört yýllýk yükseköðrenim üzerine yukarýda sayýlý alanlarda yüksek lisans veya
doktora öðrenimi yapmýþ olmalarý; teknik müdür yardýmcýlarý için inþaat, makine, elektrik-elektronik,
biyomedikal, bilgisayar mühendisliði bölümlerinden mezun olmalarý,
b) Kamu veya özel sektörde yukarýda sayýlý alanlarda en az 5 yýl iþ tecrübesine sahip olmalarý,
c) Týbbi hizmetler baþkanýnýn, týp alanýnda doçent veya profesör unvanlý tabip, uzman tabip veya týp
alanýnda doktora yapmýþ veyahut hukuk, kamu yönetimi ve saðlýk yönetimi alanýnda lisans, yüksek
lisans veya doktora eðitimi almýþ tabip; eðitim ve araþtýrma hastaneleri baþhekiminin klinik ve laboratuar
þefi veya þef yardýmcýsý tabip veyahut týp alanýnda doçent veya profesör unvanlý tabip; diðer hastane
baþhekimlerinin veya uzman tabip veya týp alanýnda doktora yapmýþ tabip veyahut hukuk, kamu
yönetimi, iþletme ve saðlýk yönetimi alanýnda lisans, yüksek lisans veya doktora eðitimi almýþ tabip;
yüz yataðýn altýndaki hastane baþhekimlerinin tabip olmasý; aðýz ve diþ saðlýðý ile ilgili hastanelerde
baþhekimin diþ hekimliði öðrenimi, baþhekim yardýmcýlarýnýn ise týp, diþ hekimliði veya eczacýlýk
öðrenimi almýþ bulunmasý gerekir.
(3) Genel sekreterlikte uzman olarak istihdam edilecek personelin alanýnda en az lisans düzeyinde
öðrenim görmüþ olmasý ve kamu veya özel sektörde en az 5 yýl iþ tecrübesine sahip olmalarý gerekir.
(4) Ekli (I) sayýlý cetvelde belirtilen pozisyonlarda sözleþmeli statüde personel istihdam edilir. Yönetim
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kurulu; genel sekreterle doðrudan, baþkanlar ve hastane yöneticileriyle genel sekreterin teklifi üzerine
sözleþme yapar. Baþhekim ve müdürlerle hastane yöneticisinin teklifi üzerine genel sekreter tarafýndan
sözleþme yapýlýr. Uzman personel ile büro görevlilerinin sözleþmeleri genel sekreter tarafýndan yapýlýr.
Baþhekim yardýmcýlarýyla baþhekimin, müdür yardýmcýlarýyla ilgili müdürün teklifi üzerine hastane
yöneticisi tarafýndan sözleþme yapýlýr. Yapýlan sözleþmelerin süresi üç yýlý aþamaz. Üç yýl sonunda tekrar
sözleþme yapýlabilir. Genel sekreterin sözleþmesi doðrudan, diðer personelin sözleþmeleri ise genel
sekreterin gerekçeli teklifi ile süresinden önce yönetim kurulu kararýyla sona erdirilebilir. Yeni yönetim
kurulu veya genel sekreterin göreve baþlamasýndan itibaren iki ay sonunda, ekli (I) sayýlý cetvelde
belirtilen pozisyonlardaki tüm sözleþmeli personelin sözleþmeleri kendiliðinden sona erer. Yeni hastane
yöneticisinin göreve baþlamasýndan itibaren, bir ay sonunda söz konusu hastane baþhekimi, müdürler,
baþhekim yardýmcýlarý ve müdür yardýmcýlarýnýn sözleþmeleri kendiliðinden sona erer. Sözleþmeleri
bu suretle sona eren personel ile tekrar sözleþme yapýlabilir. Ekli (I) sayýlý cetvelde belirtilen pozisyonlarda
açýktan istihdam edilen personelin herhangi bir suretle sözleþmeleri sona erdiðinde birlik ile iliþkileri
kesilir.
(5) Ýstifa veya bu Kanunun 6 ncý maddesinin 9 uncu fýkrasýndaki gibi nedenlerle dört veya daha fazla
yönetim kurulu üyesinin birlikte görevinin sona ermesi halinde; boþalan üyeliklerin yerine yeni
görevlendirmelerin yapýlmasýndan sonra yeni yönetim kurulu hükümleri uygulanýr. Bu durumda
yeniden baþkan ve baþkan vekili seçimi ile ekli (I) sayýlý cetvelde belirlenen sözleþmeli personelin
görevlendirilmesi ve diðer atama iþlemleri yapýlýr.
(6) Kamu kurum ve kuruluþlarýnda memur olarak istihdam edilenlerden uygun niteliklere sahip
olanlar, kendilerinin isteði ve kurumlarýnýn muvafakatý ile ekli (I) sayýlý cetvelde belirtilen pozisyonlarda
sözleþmeli statüde istihdam edilebilir. Bu þekilde istihdam edilenler kurumlarýndan aylýksýz izinli
sayýlýrlar. Söz konusu personel aylýksýz izinli sayýldýklarý kadro unvanlarý dikkate alýnmak suretiyle
8/6/1949 tarihli ve 5434 sayýlý T.C. Emekli Sandýðý Kanununa tabi olmaya devam ederler. Bu görevlerde
geçen hizmetleri kazanýlmýþ hak aylýk ve derecelerinde deðerlendirilir. Sözleþmeleri herhangi bir surette
sona eren personel, aylýksýz izinli sayýldýðý kadrosuna geri döner.
(7) Sözleþmeli personel statüsünde istihdam edilenlerden bu maddenin beþinci fýkrasý kapsamýna
girmeyenler, sosyal güvenlik açýsýndan 17/7/1964 tarihli ve 506 sayýlý Sosyal Sigortalar Kanunu ile
iliþkilendirilir.
(8) Ekli (I) sayýlý cetvelde belirtilen personele, 657 sayýlý Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine
göre belirlenen tavan ücretin; genel sekreter için iki katýný, baþkanlar için bir buçuk katýný, uzmanlar
için bir katýný, büro görevlileri için yarýsýný, hastane yöneticisi için bir buçuk katýný, baþhekim ve
müdür için bir katýný, baþhekim yardýmcýsý ve müdür yardýmcýsý için yarýsýný geçmemek kaydýyla
yönetim kurulu tarafýndan tespit edilen aylýk sözleþme ücreti ödenir. Personelin katkýsýyla elde edilen
birlik gelirlerinden, bu kapsamdaki personele ek ödeme yapýlabilir. Bakanlýkça belirlenen hizmet
sunum þartlarý ve kriterleri de dikkate alýnmak suretiyle, bu ödemenin oraný ile esas ve usûlleri;
personelin unvaný, görevi, çalýþma þartlarý ve süresi, hizmete katkýsý, performansý gibi unsurlar esas
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alýnarak Bakanlýkça belirlenir. Personelin katkýsýyla elde edilen birlik gelirlerinden personele bir ayda
yapýlacak ek ödemenin tutarý, 657 sayýlý Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre belirlenen
tavan ücretin; genel sekreter ve baþkanlar için üç katýný, uzmanlar için bir buçuk katýný, büro görevlileri
için yarýsýný, hastane yöneticisi için üç katýný, baþhekim için üç buçuk katýný, baþhekim yardýmcýsý
için üç katýný, müdür ve müdür yardýmcýsý için bir katýný geçemez. Bakanlýða baðlý saðlýk kurum ve
kuruluþlarýnda çalýþmakta iken ücretsiz izinli sayýlarak birliklerde ekli (1) sayýlý cetvelde gösterilen
pozisyonlarda istihdam edilen personelin önceki görevindeki tavan ek ödeme miktarý, birlikteki
pozisyonunun tavan ek ödeme miktarýndan yüksek olmasý halinde, yönetim kurulu kararýyla yüksek
olan ücreti aþmamak kaydýyla farklý sözleþme ücreti belirlenebilir.
(9) Sözleþmeli personele yapýlacak ödemeler, çalýþmayý takip eden ay sonunda yapýlýr. Sözleþmeli
personele yukarýda sayýlanlar dýþýnda herhangi bir ad altýnda ödeme yapýlamaz ve sözleþmelere bu
hususta hüküm konulamaz.
(10) Hizmet sözleþmesinin gerektirdiði damga vergisi sözleþmeli personel tarafýndan, diðer resim, harç
ve benzeri giderler birlik tarafýndan karþýlanýr.
(11) Sözleþmeli personel; kazanç getirici baþka bir iþ yapamaz, resmi veya özel herhangi bir müessesede
maaþlý, ücretli veya sözleþmeli olarak görev alamaz, serbest olarak sanat ve mesleklerini icra edemez,
657 sayýlý Kanunda Devlet memurlarý için yasaklanmýþ bulunan fiil ve eylemlerde bulunamazlar.
(12) Sözleþmeli personelin haftalýk çalýþma süresi emsali Devlet memurlarý ile aynýdýr.
(13) Sözleþmeli personelin izinleri ve iþ sonu tazminatý hususlarýnda 657 sayýlý Kanunun 4 üncü
maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen sözleþmeli personele iliþkin hükümler uygulanýr.
Bakanlýk ve döner sermaye personelinin birliklerde
istihdamý ve mali haklarý
MADDE 5 - (1) Ekli (I) sayýlý cetvelde belirtilenler dýþýnda, hastanelerde hizmetler birliðe dönüþtürülen
tarih itibarýyla tabi olduðu mevzuata göre istihdam edilen personel tarafýndan yürütülür ve bu personelin
birliðe dönüþtürüldükleri tarihteki statüleri devam eder.
(2) Birliðe dönüþtürülmesine karar verilen saðlýk kurumlarý bünyesinde bulunan döner sermayeye ait
dolu kadrolar, birliðe dönüþtürmeye iliþkin Bakanlar Kurulu Kararýnýn yürürlük tarihi itibarýyla,
personeli ile birlikte birliðe tahsis edilmek üzere Bakanlýða devredilmiþ sayýlýr. Devredilen kadrolar,
birliðe dönüþtürmeye iliþkin Bakanlar Kurulu kararýnda adet, sýnýf, unvan ve dereceleri itibarýyla
gösterilir ve bunlar 190 sayýlý Genel Kadro ve Usulü Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnamenin eki
(I) sayýlý cetvelin ilgili bölümünden çýkarýlmýþ, anýlan cetvelin Saðlýk Bakanlýðý taþra teþkilatýna ait
bölümüne eklenmiþ sayýlýr.
(3) Ekli (I) sayýlý cetvelde gösterilen pozisyonlar ile yukarýdaki fýkralarda belirtilen diðer kadro ve
pozisyonlar, birliðe dönüþümü düzenleyen Bakanlar Kurulu kararý ekinde belirlenerek kurulan birliðe
tahsis edilir.
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(4) Ülke düzeyinde saðlýk personelinin dengeli daðýlýmýný saðlamak amacýyla birliklerde istihdam
edilecek azami personel sayýsý, birlik yönetim kurulunun görüþü alýnarak, ilgili mevzuat uyarýnca
Bakanlýkça her yýl tespit edilir. Yýl içinde personel hareketleriyle ilgili yeni durumlarýn ortaya çýkmasý
halinde bir kez daha tespit yapýlabilir. Bu kadro ve pozisyon sayýsý dýþýnda personel istihdam edilmesi
halinde yapýlan harcamalardan atamaya veya sözleþme yapmaya yetkili amir þahsen sorumludur. Bir
birlikden baþka bir birliðe veya Bakanlýðýn diðer birimlerine ya da Bakanlýk birimlerinden birliklere
yapýlacak atama ve yer deðiþtirme iþlemleri ile birliðe tahsis edilen kadro ve pozisyonlarýn kullanýmýna
iliþkin hususlar ilgili mevzuat ve genel hükümlere tabidir.
(5) Bakanlýk birimlerinde görevli personel, yönetim kurulunun talebi ve kendilerinin isteðiyle birlik
bünyesindeki hastanelerde Bakanlýkça görevlendirilebilir. Bu þekilde görevlendirilenlerin mali ve
sosyal haklarý birlikler tarafýndan karþýlanýr.
(6) Personelin katkýsýyla elde edilen birlik gelirlerinden, bu madde uyarýnca birliðe devredilen
hastanelerde görev yapan (iþçiler ile ekli (I) sayýlý cetvelde belirtilenler hariç) personele ek ödeme
yapýlabilir. Bakanlýkça belirlenen hizmet sunum þartlarý ve kriterleri de dikkate alýnmak suretiyle, bu
ödemenin oraný ile esas ve usûlleri; personelin unvaný, görevi, çalýþma þartlarý ve süresi, hizmete
katkýsý, performansý, serbest çalýþýp çalýþmamasý ile muayene, ameliyat, anestezi, giriþimsel iþlemler
ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalýþma gibi unsurlar esas alýnarak Bakanlýkça belirlenir. Personelin
katkýsýyla elde edilen birlik gelirlerinden personele bir ayda yapýlacak ek ödemenin tutarý, ilgili
personelin bir ayda alacaðý aylýk (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil
ve görev tazminatý hariç) toplamýnýn; pratisyen tabip ve diþ tabiplerinden serbest çalýþanlara yüzde
250sini, serbest çalýþmayanlara yüzde 500ünü, uzman tabip, Týpta Uzmanlýk Tüzüðünde belirtilen
dallarda bu Tüzük hükümlerine göre uzman olanlar ve uzman diþ tabiplerinden serbest çalýþanlara
yüzde 350sini, serbest çalýþmayanlara yüzde 700ünü, serbest çalýþmayan klinik þef ve þef yardýmcýlarýna
yüzde 800ünü, eczacýlara yüzde 250sini ve diðer personele ise yüzde 150sini geçemez. Ýþin ve hizmetin
özelliði dikkate alýnarak yoðun bakým, doðumhane, yeni doðan, süt çocuðu, yanýk, diyaliz, ameliyathane,
kemik iliði nakil ünitesi ve acil servis gibi özellikli hizmetlerde çalýþan personel için yüzde 150 oraný,
yüzde 200 olarak uygulanýr. Sözleþmeli olarak istihdam edilen saðlýk personeline yapýlacak ek ödemenin
tutarý ise, ayný birimde ayný unvanlý kadroda çalýþan ve hizmet yýlý ayný olan emsali saðlýk personeli
esas alýnarak belirlenir ve bunlara yapýlacak ek ödeme, hiçbir þekilde emsaline yapýlabilecek ek ödeme
üst sýnýrýný geçemez. 4 üncü maddenin 7 nci fýkrasý ile bu fýkra uyarýnca personele yapýlacak aylýk ek
ödeme toplamý, personelin katkýsýyla elde edilen aylýk birlik gayrisafi hasýlatýnýn yüzde 40ýný aþamaz.
Birliðin sermayesi, gelirleri, giderleri, bütçesi, muhasebesi ve denetimi
MADDE 6- (1) Birlik sermayesi; devredilen sermaye, birlik kârlarý, baðýþ ve yardýmlar ile gerektiðinde
Devletçe yapýlacak yardýmdan oluþur. Devredilen sermaye, bu Kanun uyarýnca birliðe dönüþtürülen
hastanelerin devir bilançolarýnda görülen ödenmiþ sermayeleridir. Birlik sermayelerinin artýrýlmasý ile
ilgili iþlemler Yönetim Kurulunca yürütülür.
(2) Birliðin gelirleri þunlardýr:
a) Her türlü muayene, teþhis, tedavi, laboratuvar, tetkik ve tahlil, ameliyat, evde týbbi bakým ve benzeri
saðlýk hizmetleri karþýlýðýnda elde edilen gelirler,
b) Üretilip satýþa sunulacak ilk madde, malzeme, mamul aþý, serum, protez ve benzerleri karþýlýðýnda
elde edilecek gelirler,
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c) Ýlaç, insan kaný ve kan ürünleri imali ile istihsal veya imal edilen diðer madde ve malzemeler
karþýlýðýnda elde edilen gelirler,
ç) Bakanlýkça belirlenen esaslara göre Birliðin her türlü araç gereç, malzeme, taþýnýrlarý ile tapuda
birlik adýna kayýtlý taþýnmazlarý üzerindeki yapý ve tesisleriyle birlikte satmak, kiraya vermek, devir
ve takas iþlemlerini yürütmek; Hazineye ait ve Birliðe tahsisli taþýnmazlarý üzerindeki yapý ve tesisleriyle
birlikte tahsis amacý doðrultusunda iþletmek, týbbi hizmet alanlarý dýþýndaki kýsýmlarý iþletmek,
iþlettirmek ve kiraya vermek,
d) Saðlýk alanýnda verilecek kurs, seminer, eðitim, araþtýrma, yayýn ve danýþmanlýk hizmetlerinden
elde edilen gelirler,
e) Baðýþ ve yardýmlar.
f) Personel mali haklarý, yatýrým ödenekleri ve bölgeler arasý geliþmiþlik farklýlýklarýnýn giderilmesi
amacýyla Devletçe yapýlacak yardýmlar,
g) Diðer gelirler.
(3 ) Birliðin giderleri þunlardýr:
a) Yönetim Kurulu üyeleri ücretleri ile birliklere devredilen ve istihdam edilecek personelin aylýk,
ücret ve mevzuatý uyarýnca yapýlacak her türlü ödemeleri,
b) Her nevi týbbî, cerrahî ve laboratuar alet, malzeme ve cihazlarýn satýn alýnmasý ve kiralanmasý,
tüketim maddeleri ve mefruþat satýn alýnmasý.
c) Bakým, onarým, inþaat, týbbî ve fennî tesisat ile çevre düzenlemesi yaptýrýlmasý.
ç) Ýhtiyaç duyulmasý halinde saðlýk hizmeti, hukuk ve avukatlýk hizmetleri satýn alýnmasýna karar
vermek,
d) Taþýnýr ve taþýnmaz satýn alýnmasý, ihtiyaç duyulan taþýnmazlar üzerinde sýnýrlý ayni hak tesis
edilmesi, kiralanmasý ve bunlara iliþkin her türlü giderin yapýlmasý,
e) Ambulans, cenaze arabasý ve hizmet aracý satýn alýnmasý ile kiralanmasý veya hizmet satýn alýnmasý
yoluyla temini ile bunlara iliþkin sigorta ve diðer giderlerin yapýlmasý,
f) Fiyatlandýrýlan mamûllerin serbest piyasaya veya sair müesseselere intikal ettirilmesi ve buna iliþkin
giderlerin yapýlmasý,
g)Araþtýrma ve Geliþtirme ile deneysel amaçlý ve hizmet gereði canlý hayvan beslenmesi ve bunlarýn
ürünlerinden faydalanýlmasý ile ziraî mahsullerden ihtiyaç görülenlerin yetiþtirilmesi, bakýmý ve satýþýna
iliþkin giderlerin yapýlmasý,
ð) Bakanlýkça talep edilen koruyucu hekimlik, afet, salgýn hastalýklarla mücadele gibi konularda
yapýlacak giderler,
h) Uzmanlýk eðitimi yapmakta olan yabancý uyruklu asistanlara 15.000 gösterge rakamýnýn memur
aylýk katsayýsý ile çarpýmý sonucu bulunacak tutarý geçmemek üzere yapýlacak ödemeler,
ý) Laboratuar, kimyasal analiz, görüntüleme ve benzeri týbbi hizmet alýmlarý ile kit karþýlýðý cihaz
kullanýmý tarzýnda hizmet alýmýna iliþkin giderler,
i) Mevzuatý uyarýnca yapýlacak hizmet alýmýna iliþkin giderler,
j) Birlik faaliyetlerinin gerektirdiði diðer giderler,
(4) Bu Kanuna tâbi birlikler, gerekli gördükleri hallerde sunduklarý hizmetleri, birbirlerinden veya
kamu kurum ve kuruluþlarýndan satýn alabilirler. Bu satýnalma ilgili mevzuat uyarýnca belirlenen
fiyatlarý aþamaz.
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(5) Birliklerin týbbî cihaz ve sarf malzemesi, ilaç ve büro malzemeleri gibi merkezî olarak satýn
alýnmasýnda fayda görülen mal ve hizmetler, Bakanlýkça veya Bakanlýk tarafýndan yetkilendirilen birlik
tarafýndan toplu olarak satýn alýnabilir. Ancak bu alým bedelleri her birliðin kendi bütçesinden
karþýlanmak kaydýyla yönetim kurulu tarafýndan karara baðlanýr. Bu fýkra ile ilgili esas ve usuller
Bakanlýkça belirlenir.
(6) Birlikler ve döner sermaye kaynaklarýndan alýnmýþ olmak kaydýyla Bakanlýða baðlý saðlýk kurumlarý
kullanmadýklarý veya ihtiyaç fazlasý olan mal ve demirbaþlarý bedelsiz veya tespit edilecek bedel
üzerinden birbirlerine devredebilirler. Birlikler ariyet sözleþmesi ile birbirlerine mal verebilirler.
(7) Birlik bütçesi her hesap dönemi itibariyle genel sekreterlikçe hazýrlanýr. Yönetim kurulunca karara
baðlandýktan sonra uygulanýr. Hazýrlanan bu bütçenin birer örneði Bakanlýða ve Maliye Bakanlýðýna
gönderilir.
(8) Birliklerin muhasebesi 4/1/1961 tarihli ve 213 sayýlý Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutulur.
Bilanço ve mali tablolarý ile faaliyet raporlarý, ait olduklarý hesap dönemini izleyen dört ay içinde
Bakanlýða, Maliye Bakanlýðýna ve Sayýþtaya gönderilir.
(9) Birliklerin idari ve teknik konulardaki denetimi Bakanlýkça, mali konulardaki iþ ve iþlemlerinin
denetimi Maliye Bakanlýðýnca, dýþ denetimi ise Sayýþtayca yapýlýr. Denetimlerin sonucuna göre;
a) Birliklerin görev ve hizmetlerini ciddi þekilde aksatmalarý ve bu aksamanýn halkýn saðlýðýný tehdit
etmesi veya yönetim kurullarýnýn üst üste üç olaðan toplantý gününde toplanamamasý veya karar
alamamasý hallerinde Bakanlýk yönetim kurulunu feshederek yerine yeni yönetim kurulu oluþturabilir.
b) Birlik iþlemlerinde yolsuzlukla ilgili bulgulara ulaþýlmasý halinde iliþkisi tespit edilen yönetim kurulu
üyelerinin görevleri Bakanlýkça sona erdirilerek yerlerine görevlendirme yapýlýr. Bakanlýk yolsuzlukla
iliþkisi tespit edilen ekli (1) sayýlý cetvelde zikredilen personelin sözleþmelerinin feshini yönetim
kurulundan talep edebilir. Bu talep uygun süre içerisinde yerine getirilmezse yönetim kurulunun
görevine Bakanlýkça son verilerek yeni yönetim kurulu oluþturulur.
c) Bu Kanunun ikinci maddesinin onüçüncü fýkrasýna göre yapýlan deðerlendirme veya bu fýkra
hükümlerine göre görevine son verilen yönetim kurulu üyeleri, oluþturulacak ilk yönetim kurulunda
görev alamazlar.
(10) Birlikler hakkýnda 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayýlý Harcýrah Kanunu, 5/1/1961 tarihli ve 237
sayýlý Taþýt Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanunu ile4/1/2002 tarihli ve 4734
sayýlý Kamu Ýhale Kanunu hükümleri uygulanýr.
(11) Birlik gelirlerinden; 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayýlý Kanunun 18 inci maddesinin (k) bendi ile
17/9/2004 tarihli ve 5234 sayýlý Kanunun geçici 1 inci maddesine göre kesinti yapýlmaz.
(12) Birliklerde çalýþan personelin her türlü ödemesi birlik bütçesinden karþýlanýr.
(13) Yeterli geliri olmayan birliklerin ihtiyaçlarýnýn giderilmesi ve 4/1/1961 tarihli ve 209 sayýlý Kanunun
5 inci maddesinin altýncý fýkrasýnda belirtilen amaçlarýn gerçekleþtirilmesi için birlikler, aylýk gayrisafi
hasýlattan tahsil edilen tutarýn yüzde beþini Bakanlýk Döner Sermaye Merkez Muhasebe Birimi hesabýna
aktarýr.
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Yürürlükten kaldýrýlan hükümler
MADDE 7- (1) 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayýlý Kanunun 5, 6, 7 ve 8 inci maddeleri ile 9 uncu
maddesinin (a) bendi yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.
GEÇÝCÝ MADDE 1- (1) Birliðe dönüþtürülmesine karar verilen saðlýk kurumlarý bünyesinde bulunan
Baþtabip, Baþtabip Yardýmcýsý, Müdür, Müdür Yardýmcýsý ve Baþhemþire unvanlý kadrolar, birliðe
dönüþtürmeye iliþkin Bakanlar Kurulu kararýnýn yürürlük tarihi itibarýyla iptal edilerek, 190 sayýlý
Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayýlý cetvelin ilgili bölümünden çýkarýlmýþ sayýlýr.
(2) Bu Kanun uyarýnca birliðe dönüþtürülen saðlýk kurumlarýnda Baþtabip, Baþtabip Yardýmcýsý, Müdür,
Müdür Yardýmcýsý ve Baþhemþire kadrolarýnda bulunanlarýn bu görevleri saðlýk kurumlarýnýn birliðe
dönüþtürüldüðü tarihte sona erer. Görevleri sona eren personel en geç üç ay içinde kazanýlmýþ hak
aylýk derecelerine uygun kadrolara atanýr ve atama iþlemi yapýlýncaya kadar ihtiyaç duyulan iþlerde
görevlendirilebilir. Bunlar, yeni bir kadro veya pozisyona atanýncaya kadar, eski kadro veya pozisyonlarýna
baðlý olarak almakta olduklarý aylýk, ek gösterge ve her türlü tazminatlar ile diðer mali haklarýný (ikinci
görev, vekalet veya görevlendirmeden dolayý yapýlan ödemeler ile döner sermaye ek ödemesi hariç)
almaya devam ederler. Söz konusu personelin atandýklarý yeni kadro veya pozisyonlarýna iliþkin
sözleþme ücreti, ikramiye, aylýk, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlarý ile diðer malî haklarý toplamý
(5 inci maddenin altýncý fýkrasý uyarýnca yapýlan ödemeler hariç) net tutarýnýn, eski kadro veya
pozisyonlarýna baðlý olarak en son ayda aldýklarý aylýk, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlarý ile
diðer malî haklarý toplamý (nöbet ücreti, ikinci görev, vekalet veya görevlendirmeden dolayý yapýlan
ödemeler ile döner sermaye ek ödemesi hariç) net tutarýndan az olmasý halinde, aradaki fark, farklýlýk
giderilinceye kadar atandýklarý kadro veya pozisyonlarda kaldýklarý sürece herhangi bir kesintiye tâbi
tutulmaksýzýn tazminat olarak ödenir. Birliðe dönüþtürülen saðlýk birimlerinde 6/1/2005 tarihli ve
5283 sayýlý Kanun uyarýnca Saðlýk Bakanlýðýna devredilen personel bulunmasý halinde, bunlara
yapýlacak fark tazminatý ödemelerinde, anýlan Kanunun 5 inci maddesi uyarýnca tespit edilen devir
tarihindeki ücretleri esas alýnýr. Bu Kanun uyarýnca birliðe dönüþtürülen saðlýk kurumlarýnda Baþtabip,
Baþtabip Yardýmcýsý, Müdür, Müdür Yardýmcýsý ve Baþhemþire görevlerini ikinci görev, vekalet veya
görevlendirme suretiyle yürüten personelin bu görevleri, saðlýk kurumlarýnýn birliðe dönüþtürüldüðü
tarihte kendiliðinden sona erer.
(3) Birliðe dönüþtürülen hastanelerde muhasebe hizmetlerini yürüten ve Maliye Bakanlýðý kadrolarýnda
bulunan personelden ihtiyaç duyulanlar, yönetim kurulunun talebi ve Maliye Bakanlýðýnýn uygun
görüþü üzerine, birliðe dönüþüm tarihinden itibaren bir yýlý geçmemek üzere görev yapmaya devam
ederler. Bu kapsamda görev yapmaya devam eden personel 5 inci maddenin altýncý fýkrasýndaki
ödemeden ayný esas ve usuller çerçevesinde yararlandýrýlýr.
(4) Birliðe dönüþtürülen hastanelere ait her türlü taþýnýr ile taþýtlar Maliye Bakanlýðý ile Saðlýk Bakanlýðý
tarafýndan müþtereken belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde birliðe devredilir. Hazineye ait ve
birliðe dönüþtürülen hastanelere tahsisli olan taþýnmazlar ise ayný amaçlarda kullanýlmak üzere,
üzerindeki yapý ve tesisler ile birlikte birliðe tahsis edilmiþ sayýlýr.
(5) Bu Kanun uyarýnca birliðe dönüþtürülen hastane döner sermaye iþletmeleri ile Türkiye Yüksek
Ýhtisas Hastanesinin birliðe dönüþtürüldüðü tarih itibarýyla çýkarýlan bilançolarýnda görülen mevcut
varlýk, yükümlülük ve öz kaynaklar herhangi bir iþleme gerek kalmaksýzýn birliðe devredilmiþ sayýlýr.
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(6) Birliðe dönüþme tarihinde hastanelerle ilgili yapýlmýþ sözleþmeler, davalar ve icra takipleri birlik
husumetiyle yürütülür. Hastanelere iliþkin bütün hak, yetki, yükümlülük, alacak ve borçlar birliðe
geçer.
(7) Bu Kanun uyarýnca birliðe dönüþtürülünceye kadar Türkiye Yüksek Ýhtisas Hastanesi hakkýnda
3359 sayýlý Kanunun; Bu Kanunla mülga 5 inci maddesi hükümlerinin uygulanmasýna devam olunur.
(8) Döner sermaye gelirlerinden yýlý yatýrým programý ile iliþkilendirilerek Bakanlýkça belirlenmiþ olan
miktarýn; genel bütçe ödeneði ile devam etmekte olan ve saðlýk birliðine dönüþtürülen hastanelerin
bina projelerinin tamamlanmasýna yönelik inþaat iþleri için harcanmak üzere birliklerce ilgili muhasebe
birimine aktarýlmasýna devam olunur.
(9) Bu Kanunun 5 inci maddesinin 3 üncü fýkrasýna göre birliðe tahsis edilen kadro ve pozisyonlarda
bulunanlardan aylýk ve ücretleri tahsisten önce Bakanlýk bütçesinden ödenenlere, kesintiler ile sosyal
güvenlik kurum karþýlýklarý dahil olmak üzere birlik bütçesinden ay itibarýyla ödenen ücret, aylýk (ek
gösterge dahil), taban aylýðý, kýdem aylýðý, aile yardýmý ile zam ve tazminatlar, birliðe dönüþümü takip
eden aydan itibaren 5 yýl süreyle Bakanlýk bütçesinden karþýlanýr.
Yürürlük
MADDE 8- (1) Bu Kanun yayýmý tarihinde yürürlüðe girer.
Yürütme
MADDE 9- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
I Sayýlý Cetvel
Sözleþmeli Personel Pozisyon Unvan ve Sayýlarý
Pozisyon Unvaný

Pozisyon Sayýsý

Genel Sekreter
Týbbi Hizmetler Baþkaný
Ýdari Hizmetler Baþkaný
Mali Hizmetler Baþkaný
Uzman
Hastane Yöneticisi
Baþhekim
Müdür
Baþhekim Yardýmcýsý
Müdür Yardýmcýsý
Büro Görevlisi

40
40
40
40
800
400
400
1.200
1.200
2.500
160

Toplam

6.820
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b.2 Tam Gün Çalýþma
Saðlýk alanýnda tam gün esasýna göre çalýþma sistemi, Saðlýkta Dönüþüm Programýnýn
hedeflerinden birisidir. Ancak tam gün esasýna geçmeden önce uygun altyapýnýn
oluþmasý için, Saðlýkta Dönüþüm Programý kapsamýnda yürürlüðe konulan bir takým
deðiþimlerin tamamlanmasýný beklemek gerekmiþtir. Bu kapsamda özellikle örgütlenme,
hizmet sunumu ve personel politikalarýndaki deðiþiklikler zikredilebilir.
Kamu sektöründe hizmet sunan saðlýk kurum ve kuruluþlarýnýn Saðlýk Bakanlýðý
bünyesinde tek çatý altýnda toplanmasý önemli bir adým olmuþtur. Her hekime bir
oda gibi tamamlayýcý tedbirlerle vatandaþlarýmýzýn saðlýk kuruluþu ve hekim seçme
hakký büyük ölçüde uygulanabilir hale gelmiþtir. Saðlýk ocaklarýnca verilen hizmetlerin
güçlendirilmesi ve aile hekimliði uygulamasýnýn yaygýnlaþmaya baþlamasýyla birinci
basamak saðlýk hizmetleri, ücretsiz olarak tüm vatandaþlarýn eþit þekilde ulaþabileceði
yapýya kavuþturulmuþtur. Hizmet alýmlarý gibi uygulamalarla vatandaþlarýn tetkik
ve tahlil iþlemleri çok hýzlandýrýlmýþtýr. Ek ödeme ve benzeri uygulamalarýn katkýsýyla
saðlýk kurumlarýnda verimlilik artýrýlmýþ, hekim sayýsýnda kayda deðer artýþ olmamasýna
raðmen muayene sayýsý iki kat kadar artabilmiþtir.
Ülkemizde saðlýk insan kaynaðý sayýsýndaki yetersizlik bilinmektedir. Buna raðmen
daðýlýmdaki dengesizlik sebebiyle yaþanan sýkýntýlar büyük ölçüde giderilmiþtir. Bu
amaçla sözleþmeli personel istihdamý, devlet hizmet yükümlülüðü, vekil ebe-hemþire
çalýþtýrýlmasý gibi yöntemlerle en ücra yurt köþelerinde dahi personel bulundurulmasý
saðlanmýþtýr. Personel daðýlým cetveli hazýrlanarak saðlýk insan gücünün en verimli
ve adil þekilde daðýlýmý planlanmýþ, objektif kriterlere göre atama ve nakil sistemi
kurularak uygulamaya hakkaniyet ve istikrar kazandýrýlmýþtýr.
Tam gün çalýþma sistemine geçerken kamu sektöründe çalýþmayý teþvik eden, verimliliði
artýracak düzenlemelere Taslakta yer verilmiþtir. Bu kapsamda; görev tazminatý
ödenmesi, mesai dýþý çalýþma karþýlýðý ayrýca ek ödeme verilmesi, 45 saat olan haftalýk
mesai süresinin 40 saate indirilmesi, nöbet ücretlerinin yeniden tanzim edilerek
artýrýlmasý, hekimlik mesleðinin icrasý için vatandaþlýk þartýnýn kaldýrýlmasý, üniversiteler
ile devlet hastaneleri arasýnda karþýlýklý çalýþma imkânýnýn geniþletilmesi ve kamu
hizmetine geri dönüþün kolaylaþtýrýlmasý konularýnda düzenlemeler yapýlmýþtýr.
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Belirtilen çerçevede, kýsmi zamanlý çalýþma sisteminden tam gün çalýþma sistemine
geçilmesiyle, kamu saðlýk kuruluþlarýnda görev yapan hekimlerimizin tüm mesaisini
baþvuran vatandaþlara hasretmesi suretiyle, saðlýk hizmetlerinin hakkaniyete, halkýn
ihtiyaç ve beklentilerine uygun, verimli, kaliteli ve etkin þekilde sunulmasýna katkýda
bulunulmasý amaçlanmaktadýr. Aþaðýdaki metin paydaþlarýmýzýn görüþlerine sunulan
taslaðýn ikinci versiyonudur. Deðerlendirmeler devam etmektedir.

Saðlýk Personelinin Tam Gün Çalýþmasýna ve Saðlýkla Ýlgili Bazý Kanunlarda Deðiþiklik
Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý Taslaðý
MADDE 1.- 209 sayýlý Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü, dördüncü ve yedinci fýkralarý aþaðýdaki
þekilde deðiþtirilmiþtir.
Personelin katkýsýyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden, döner sermayeli saðlýk kurum ve
kuruluþlarýnda görevli olan memurlar ile sözleþmeli personele ek ödeme yapýlabilir. Saðlýk kurum ve
kuruluþlarýnda Bakanlýkça belirlenen hizmet sunum þartlarý ve kriterleri de dikkate alýnmak suretiyle,
bu ödemenin oraný ile esas ve usulleri; personelin unvaný, görevi, çalýþma þartlarý ve süresi, hizmete
katkýsý, performansý ile muayene, ameliyat, anestezi, giriþimsel iþlemler ve özellik arz eden riskli
bölümlerde çalýþma gibi unsurlar esas alýnarak Maliye Bakanlýðýnýn uygun görüþü üzerine Saðlýk
Bakanlýðýnca çýkarýlacak yönetmelikle belirlenir.
Yukarýdaki fýkrada yer alan hükme göre personelin katkýsýyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden
personele bir ayda yapýlacak ek ödemenin tutarý, ilgili personelin bir ayda alacaðý aylýk (ek gösterge
dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatý hariç) toplamýnýn; pratisyen
tabip ve diþ tabiplerine yüzde 500ünü, uzman tabip, Týpta Uzmanlýk Tüzüðünde belirtilen dallarda
bu Tüzük hükümlerine göre uzman olanlar ve uzman diþ tabiplerine yüzde 700ünü, klinik þef ve þef
yardýmcýlarý ile profesör ve doçentlere yüzde 800ünü, idari saðlýk müdür yardýmcýsý, hastane müdürü
ile eczacýlara yüzde 250sini ve baþhemþirelere yüzde 200ünü, diðer personele ise yüzde 150sini
geçemez. Ýþin ve hizmetin özelliði dikkate alýnarak yoðun bakým, doðumhane, yeni doðan, süt çocuðu,
yanýk, diyaliz, ameliyathane, kemik iliði nakil ünitesi ve acil servis gibi özellikli hizmetlerde çalýþan
personel için yüzde 150 oraný, yüzde 200 olarak uygulanýr. Bu fýkrada belirlenen tutarlarýn tamamýný
hak eden personele, nöbet hizmetleri hariç olmak üzere mesai saatleri dýþýnda çalýþmalarýndan doðan
katkýlarýna karþýlýk olarak bu fýkradaki oranlarýn yüzde 50sini geçmeyecek þekilde ayrýca ek ödeme
yapýlabilir. Sözleþmeli olarak istihdam edilen personele yapýlacak ek ödemenin tutarý ise, ayný birimde
ayný unvanlý kadroda çalýþan ve hizmet yýlý ayný olan emsali personel esas alýnarak belirlenir ve bunlara
yapýlacak ek ödeme, hiçbir þekilde emsaline yapýlabilecek ek ödeme üst sýnýrýný geçemez.
04/11/1981 tarihli ve 2547 sayýlý Yüksek Öðretim Kanununun 38 inci maddesine göre Saðlýk Bakanlýðý
merkez teþkilatý ve baðlý saðlýk kurum ve kuruluþlarýnda görevlendirilenler, ayný maddede belirtilen
ilave ödemelerden yararlanmamak kaydýyla, Bakanlýk merkez veya baðlý saðlýk kurum ve kuruluþlarýnda
görev yaptýklarý unvan için belirlenen ek ödemeden faydalandýrýlýr. Saðlýk kurum ve kuruluþlarýnda
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ihtiyaç duyulmasý halinde, ilgilinin ve kurumlarýnýn muvafakatiyle üniversite veya diðer kamu kurum
ve kuruluþlarý saðlýk hizmetleri ve yardýmcý saðlýk hizmetleri sýnýfý personel kýsmî zamanlý olarak veya
belirli vakalar ve iþler için de görevlendirilebilirler. Bu þekilde görevlendirilenlere yaptýklarý iþ karþýlýðý
üçüncü ve dördüncü fýkra esaslarý çerçevesinde döner sermayeden ödeme yapýlýr.
MADDE 2- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 36 ncý maddesinin (a)
fýkrasýnýn (2) numaralý bendine aþaðýdaki alt bent eklenmiþtir.
d) Kýsmî statüde görev yapmakta olan 657 sayýlý Kanunun 36 ncý maddesinin (III) numaralý bendindeki
saðlýk hizmetleri ve yardýmcý saðlýk hizmetleri sýnýfýnda (hayvan saðlýðý hariç) sayýlan mesleklere
mensup profesör ve doçentler, özel mevzuatýyla belirlenen görevler ile araþtýrma-geliþtirme faaliyetleri,
seminer, konferans gibi faaliyetler ve telif haklarý hariç olmak üzere, kamu kurumlarý dýþýnda gelir
getirici olarak veya bir bedel karþýlýðýnda mesleklerini icra edemezler.
MADDE 3- 2547 sayýlý Kanunun 58 inci maddesinin (a) fýkrasýnýn dördüncü paragrafý aþaðýdaki
þekilde deðiþtirilmiþtir.
Her eðitim-öðretim, araþtýrma veya uygulama birimi veya bölümü ile ilgili öðretim elemanlarýnýn
katkýsýyla toplanan döner sermaye gayrisafi hasýlatýnýn en az yüzde 35i o kuruluþ veya birimin araç,
gereç, araþtýrma ve diðer ihtiyaçlarýna ayrýlýr. Kalan kýsmý ise üniversite yönetim kurulunun belirleyeceði
oranlar çerçevesinde baðlý bulunduðu üniversitenin bilimsel araþtýrma projeleri ile döner sermaye
gelirinin elde edildiði fakülte, enstitü, yüksek okul, konservatuar, uygulama ve araþtýrma merkezlerinde
görevli öðretim elemanlarý, sözleþmeli personel ile ayný birimlerde görevli 14/07/1965 tarihli ve 657
sayýlý Devlet Memurlarý Kanununa tabi memurlara (döner sermaye iþletme müdürlüðü ve döner
sermaye saymanlýk personeli dahil) katkýlarý da dikkate alýnmak suretiyle ek ödeme yapýlmak üzere
paylaþtýrýlýr. Týp fakülteleri için bu ödemenin oraný ile esas ve usulleri; kuruluþlarýn ilgili mevzuatlarýnda
belirlenen hizmet sunum þartlarý ve kriterleri de dikkate alýnmak suretiyle, personelin unvaný, görevi,
çalýþma þartlarý ve süresi, hizmete katkýsý, performansý ile muayene, ameliyat, anestezi, giriþimsel
iþlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalýþma gibi unsurlar esas alýnarak Maliye Bakanlýðýnýn
uygun görüþü üzerine Yükseköðretim kurulunca çýkarýlacak yönetmelikle belirlenir. Personelin katkýsýyla
elde edilen döner sermaye gelirlerinden bir ayda yapýlacak ek ödemenin tutarý, ilgili personelin bir
ayda alacaðý aylýk (ek gösterge dahil), yan ödeme, ödenek (geliþtirme ödeneði hariç) ve her türlü
tazminat (makam, temsil ve görev tazminatý hariç) toplamýnýn; Üniversitelerarasý Kurulun önerisi
üzerine Yükseköðretim Kurulunca kabul edilen ilgili birimlerde çalýþan profesör ve doçent unvanlý
öðretim üyelerine yüzde 800 ünü, yardýmcý doçent, uzman tabip, Týpta Uzmanlýk Tüzüðünde belirtilen
dallarda bu Tüzük hükümlerine göre uzman olanlar ve uzman diþ tabiplerine yüzde 700ünü, araþtýrma
görevlileri, pratisyen tabip, ve diþ tabiplerine yüzde 500ünü, hastane baþmüdürü ile eczacýlara yüzde
250sini, baþhemþire veya hemþirelik hizmetleri müdürü ile hastanedeki diðer müdürlere yüzde 200ünü,
diðer personele ise yüzde 150sini geçemez. Ýþin ve hizmetin özelliði dikkate alýnarak yoðun bakým,
doðumhane, yeni doðan, süt çocuðu, yanýk, diyaliz, ameliyathane, kemik iliði nakil ünitesi ve acil
servis gibi özellikli hizmetlerde çalýþan personel için yüzde 150 oraný, yüzde 200 olarak uygulanabilir.
Bu maddede belirlenen tutarlarýn tamamýný hak eden personele, nöbet hizmetleri hariç mesai saatleri
dýþýndaki çalýþmalarýndan doðan katkýlarýna karþýlýk olarak bu maddedeki oranlarýn yüzde 50sini
geçmeyecek þekilde ayrýca ek ödeme yapýlabilir. Sözleþmeli olarak istihdam edilen personele yapýlacak
ek ödemenin tutarý ise, ayný birimde ayný unvanlý kadroda çalýþan ve hizmet yýlý ayný olan emsali
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personel esas alýnarak belirlenir ve bunlara yapýlacak ek ödeme, hiçbir þekilde emsaline yapýlabilecek
ek ödeme üst sýnýrýný geçemez. Rektör ve rektör yardýmcýlarý ile bu kapsamdaki gelirin elde edildiði
fakültelerin dekan ve dekan yardýmcýlarýna, doðrudan gelir getirici katkýlarýna bakýlmaksýzýn bu
maddede belirtilen esaslar çerçevesinde ek ödeme yapýlabilir. Týp fakültelerinde ihtiyaç duyulmasý
halinde; ilgilinin ve kurumunun muvafakati ve dekan onayý ile kamu kurumlarýnda görevli saðlýk
hizmetleri ve yardýmcý saðlýk hizmetleri sýnýfý personel kýsmi zamanlý olarak veya belirli vakalar ve
iþler için görevlendirilebilir. Bu þekilde görevlendirilenlere yaptýklarý iþ karþýlýðý bu madde esaslarý
çerçevesinde döner sermayeden ödeme yapýlýr. Öðretim üyelerinin sunduklarý saðlýk hizmetleri için
kiþilerden ayrýca ücret farký tahsil edilemez.

MADDE 4.- 26/07/1967 tarihli ve 926 sayýlý Türk Silahlý Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 2
nci maddesine aþaðýdaki fýkra eklenmiþtir.
Türk Silahlý Kuvvetleri emrinde görev yapan tabip, diþ tabibi ve uzman tabipler çalýþma saatleri
dýþýnda meslek ve sanatlarýný serbest olarak icra edebilirler.
MADDE 5- 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayýlý Tababet ve þuabatý Sanatlarýnýn Tarzý Ýcrasýna Dair
Kanunun 1 inci maddesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.
Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde týp mesleðini icra edebilmek için Türkiyedeki týp fakültelerinden
veya yetkili kurumca ilgili mevzuatýna göre denkliði onaylanan yabancý týp fakültelerinden diploma
sahibi olmak ve diplomalarýnýn Saðlýk Bakanlýðýnca tescil edilmiþ olmasý þarttýr.
MADDE 6.- 1219 sayýlý Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fýkralarý aþaðýdaki þekilde
deðiþtirilmiþtir.
Tabipler birden fazla yerde muayenehane açarak mesleðini icra edemez.
Tabipler aþaðýdaki bentlerde belirtilen saðlýk kurum ve kuruluþlarýndan yalnýz birinde mesleklerini
icra edebilir. Her bir bent kapsamýndaki birden fazla saðlýk kurum ve kuruluþunda çalýþma ile iþyeri
hekimliðine iliþkin esaslar Saðlýk Bakanlýðýnca belirlenir.
a) Kamu kurum ve kuruluþlarý,
b) Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleþmeli çalýþan özel saðlýk kurum ve kuruluþlarý,
c) Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleþmesi bulunmayan özel saðlýk kurum ve kuruluþlarý ile serbest
meslek icrasý.
MADDE 7.- 14/07/1965 tarihli ve 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 99 uncu maddesinin
birinci fýkrasýna aþaðýdaki cümle eklenmiþtir.
Ancak, iyonlaþtýrýcý radyasyonla teþhis, tedavi veya araþtýrmanýn yapýldýðý yerler ile bu iþ veya
iþlemlerde çalýþan personel için haftalýk 40 saatlik sürede, Saðlýk Bakanlýðýnca çýkarýlacak yönetmelikte
belirlenen radyasyon dozu limitleri de ayrýca dikkate alýnýr ve bu çalýþma süresi içinde doz limitlerinin
aþýlmamasý için alýnmasý gereken tedbirler ile aþýldýðý takdirde izinle geçirilecek süreler ve alýnacak
diðer tedbirler yönetmelikte gösterilir.
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MADDE 8.- 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun Ek 33 üncü maddesi aþaðýdaki þekilde
deðiþtirilmiþtir.
Saðlýk kurum ve kuruluþlarýnda haftalýk çalýþma süresi dýþýnda normal, acil veya branþ nöbeti tutarak,
bu nöbet karþýlýðýnda kurumunca izin kullanmasýna müsaade edilmeyen personele her bir izin suretiyle
karþýlanamayan nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 4 saatten az olmamak üzere), aþaðýda gösterilen
gösterge rakamlarýnýn aylýk katsayýsý ile çarpýlmasý sonucu bulunacak tutarda nöbet ücreti ödenir. Bu
ücret damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Gösterge
a) Klinik þefi, þef Yardýmcýsý, Baþasistan, Uzman Tabip

120

b) Tabip, Tababet Uzmanlýk Tüzüðünde belirtilen dallarda, bu tüzük
hüküamlerine göre uzmanlýk belgesi alanlarla, ayný dallarda uzmanlýk
unvanýný doktora aþamasý ile kazanmýþ olanlar

110

c) Diþ Tabibi

100

d) Mesleki yüksek öðrenim görmüþ saðlýk personeli

80

e) Lise dengi mesleki öðrenim görmüþ saðlýk personeli

60

f) Diðer personel

40

Bu madde hükmü, üniversitelerin yataklý tedavi kurumlarýnda çalýþan ve 2547 sayýlý Yükseköðretim
Kanununun 50 inci maddesinin (e) bendi kapsamýnda bulunanlar hakkýnda da uygulanýr.
Ýcap nöbeti tutan ve bu nöbet karþýlýðýnda kurumunca izin kullanmasýna müsaade edilmeyen
personele, her bir izin suretiyle karþýlanamayan icap nöbeti saati için (her bir icap nöbeti süresi
kesintisiz 12 saatten az olmamak üzere), yukarýda nöbet ücreti için belirlenen ücretin yüzde 50si
tutarýnda icap nöbet ücreti ödenir. Bu þekilde ücretlendirilebilecek icap nöbeti toplam süresi, aylýk
yüzyirmi saati geçemez.
Bu madde uyarýnca yapýlacak ödemeler, kurumlarýn döner sermaye bütçesinden karþýlanýr.
MADDE 9.- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin
(C) bendinin (1) numaralý alt bendinde yer alan 7.000den daha düþük göstergeler üzerinden
makam veya yüksek hakimlik tazminatý öngörülen kadrolara atanmýþ olanlara ibaresinden sonra
gelmek üzere ve Tababet Uzmanlýk Tüzüðünde belirtilen dallarda bu tüzük hükümlerine göre
uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, diþ tabibi ve eczacý unvanlý personele ibaresi eklenmiþtir.
MADDE 10.- (1) 31/12/1980 tarihli ve 2368 sayýlý Saðlýk Personelinin Tazminat ve Çalýþma Esaslarýna
Dair Kanun,
(2) 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayýlý Tababet ve þuabatý Sanatlarýnýn Tarzý Ýcrasýna Dair Kanunun
4 üncü maddesi, yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.

YENÝ UFUKLARA DOÐRU
GEÇÝCÝ MADDE 1- Saðlýk hizmetleri ve yardýmcý saðlýk hizmetleri (hayvan saðlýðý hariç) sýnýfýnda
bir unvana sahip olup, daha önce Saðlýk Bakanlýðý kadrolarýnda çalýþmakta iken istifa suretiyle
görevlerinden ayrýlmýþ olanlardan tekrar Bakanlýktaki eski görevlerine dönmek isteyenler, bu Kanunun
yayýmýný takiben üç ay içinde baþvurmalarý halinde eski görev yerlerine, bu yerlerde durumuna uygun
kadro olmamasý halinde ihtiyaç duyulan münhal yerlere açýktan atama izni aranmaksýzýn atanýrlar.
Yürürlük
MADDE 11.- (1) Bu Kanunun 5 inci, 8 inci, 10 uncu maddesinin ikinci fýkrasý ve geçici 1 inci
maddeleri yayýmý tarihinde,
(2) Diðer maddeleri 01/1/2009 tarihinde,
yürürlüðe girer.
Yürütme
MADDE 12.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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Son Söz
Keþfedilmiþleri yeniden keþfetme çabasýna girmeden,
kendi bilgi ve birikimimizle,
baþarýlardan ve hatalardan aldýðýmýz derslerle,
titiz ve dikkatli bir þekilde
yol alýyoruz.
Deðiþime ve dönüþüme hýzlý bir þekilde baþladýk,
çünkü yolumuz uzun.
Tüm ihtiyacýmýz iyi niyetli, azimli, kararlý ve uzun soluklu, çalýþkan, fedakar insanlardýr.
Bu var... ve baþarýyoruz.
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