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ÖNSÖZ 

15 milyona yakın nüfusuyla dünyanın sayılı şehirlerinden biri olan İstanbul’un devlet, özel sektör 

ve vakıf eliyle kurulmuş sağlık tesisleri ve bu sağlık tesislerinde çalışan personellerin sorunlarının 

giderilmesini, bunun için sağlık politikaları oluşturulmasını, hizmet kalitesinin arttırılmasını, sağlık 

hizmetini üretenlerin ve kullananların memnuniyetinin arttırılmasını, ülkemizin ve şehrimizin 

kalkınmasını ve katma değer sağlanmasını amaçlayarak toplamda 1000’e yakın sektör temsilcisi ve 

450’ye yakın alanında uzman akademisyen ve hocalar, sektörün önde gelenleri ve kurum yöneticileri ile 

İstanbul’da ilk kez yapılan bir Çalıştay gerçekleştirildi. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023-2050-2071 yılları hedefleri doğrultusunda, sağlıkta dönüşümün 

sağlanması adına akılcı sağlık planlamalarının uygulanmasını sağlamak, iyi bir planlama ile sağlık 

politikaları belirlemek, ihtiyaç duyulan iş gücünün nicelik ve nitelik açısından gelişmesini sağlamak 

amaçları ile İstanbul Sağlık Hizmetleri Raporu Çalıştayı’nda 22 konu başlığı altında İstanbul ilinin sağlığı 

yönetimsel olarak ele alındı. Çalıştay sonunda oluşturulan raporlar bir araya getirilerek Bakanlık ve 

İstanbul ilindeki yöneticiler için “İstanbul Sağlık Hizmetleri Raporu 2017” bir başucu kitabı oluşturuldu. 

Sağlık-Der İstanbul Şubesi olarak İstanbul Sağlık Hizmetleri Raporu 2017 kitabının sağlık hizmet 

sunumundaki tüm paydaşlar arasında etkin bir koordinasyon ve eşgüdümü sağlayacağına olan 

inancımızla, sonuçlarının ülkemizdeki kaynakların akılcı kullanımına, sağlık hizmetlerinin sunum 

kalitesine ve dolayısıyla bu hizmetlerden faydalanan vatandaşlarımıza olumlu yansımaları olacağı 

düşünüldü. 

“İstanbul Sağlık Hizmetleri Raporu 2017” kitabının tüm hazırlık çalışmaları boyunca emeği geçen 

başta ailem olmak üzere çok değerli İstanbul Sağlık-Der ekibime, Ak Parti Sağlık Komisyon Başkanı 

Ecz. Ali Murat DUMAN Bey’e, Çalıştayımıza katılan değerli hocalarımıza, çok değerli hocam Prof. Dr. 

Haydar SUR Bey’e, İstanbul Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU Bey’e ve Sağlık 

Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet ERDÖL Bey’e teşekkürlerimi sunuyorum. 

                                                                                          

 

                                                                                                                                 Musa AKAN 

                                                                                                               Sağlık-Der İstanbul Şubesi Başkanı 
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ÖNSÖZ 

Gelişmiş ülkelerde yarınlara belge bırakmak her zaman çok önemli yer tutar. Mümkün olan her 

şeyin yazılı hale getirilmesi ve arşivlenmesi sayesinde örneğin İngiltere’nin 1850’li yıllardan bu yana 

sağlık ve hastalık durumları hakkında etraflıca bilgi edinilebilmektedir. Osmanlı arşivlerinde de çok 

ayrıntılı bilgi bulunabildiği tarihçiler tarafından dile getirildiği halde bu belgelerin çoğuna hiç 

ulaşılamıyor. Bu bizim için hayıflanacak bir durumdur. Sağlık alanında da benzer bir durumla karşı 

karşıyayız. Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerimize ait sağlık ve hastalık durumlarını, 

hizmetlerin veriliş şeklinin ayrıntılarını bilemiyoruz. 

Ülkemizde sağlık hizmetlerinin yeniden örgütlendiği 21. Yüzyılın ilk 20 yılında en büyük 

gelişmelerden birisi de sağlık enformasyon sisteminin ihtiyaca büyük ölçüde cevap verebilir şekle 

getirilmesidir. Böylelikle bireylerin sağlıkları daha iyi izlenebilir, sağlık ve hastalık kayıtlarına daha rahat 

ulaşılabilir ve hizmetler daha iyi yönetilebilir olmuştur. Ancak yaşanan gelişmelerin ve sorunların bir 

şekilde kayda geçirilerek yarınlara aktarılması bu deneyimlerimizden torunlarımızın da yararlanmasını 

mümkün kılacaktır. Bu açıdan mevcut durum raporları, monografiler, projeksiyon çalışmalarının büyük 

önemi vardır. 

Bir dünya kenti olarak İstanbul’un ayrıcalıklı bir yeri olduğu, dünyanın en gelişmiş semtleriyle 

eşdeğer semtleri yanında varoşlarının da bulunduğu göz önüne alınırsa İstanbul için münferit bir sağlık 

raporu hazırlayıp yayımlamak son derece yararlı bir çalışma sayılmalıdır. İstanbul’da kent içinde kentler 

vardır ve her birinin ayrı ayrı ele alınması bile gerekebilir. İstanbul ülkemizin genel durumunu bu 

heterojenik yapısıyla belki de en iyi yansıtan kenttir. 

İstanbul Sağlık Raporu gibi iddialı bir çalışmayı birkaç kişinin bir çırpıda ortaya koyması 

mümkün olmadığından, ana başlıkların belirlenip her bir başlık için bir çalıştay masası kurulması ve gün 

boyu yapılan çalışmanın ses kayıtlarının deşifre edilerek metin haline getirilmesi bu müşkülü çözmede 

benimsenen yöntem olmuştur. 2017 yılı sonu itibarıyla İstanbul şehrinin sağlığına ilişkin olabildiğince 

zengin bir doküman üretilmeye çalışılmıştır. 

Bu eserin ortaya çıkmasında özellikle SağlıkDer İstanbul Şubesi Başkanı Musa AKAN, Yönetim 

Kurulu Üyeleri, çalıştay masalarından sorumlu olan moderatör meslektaşlarımız  Prof.Dr.Doğaç Niyazi 

ÖZÜÇELİK, Prof.Dr.Hasan Hüseyin EKER, Prof.Dr.Sabahattin AYDIN, Prof.Dr.Adem AKÇAKAYA, 

Prof.Dr.Canfeza SEZGİN, Prof.Dr.İbrahim İKİZCELİ, Prof.Dr.Orhan ÜNAL, Prof.Dr.Recep ÖZTÜRK, 

Prof.Dr.Resa AYDIN, Doç. Dr. Seçil ARICA, Doç. Dr. Vefik ARICA, Doç.Dr. Kerem ERKALP, 

Doç.Dr.Murat ERKIRAN, Yard.Doç.Dr.Güven BEKTEMUR, Yard. Doç. Dr. Murat ÇEKİN, Yard. Doç. 

Dr. Tunçay PALTEKİ,  Yrd. Doç. Dr. Burak Hamza ERYİĞİT, Uz.Dr.Ersin UYGUN, Op.Dr.İrfan 

BAŞPINAR, Dr. Abdullah Emre GÜNER, Dr.Muzaffer SARAÇ, Dr.Ahmet Fırat KÜÇÜKKÖSE, Dr.Ali 

ÖZTÜRK, Dr.Mehdi DAVUT, Dr.Nurullah YÜCEL, Dr.Özlem ESKİL, Dt.Ferhat EROL, Ecz.Aygül 

KÖSEOĞLU ve İstanbul Sağlık Müdürü Sayın Prof.Dr.Kemal Memişoğlu’na ve faaliyetin kesintisiz 

sürmesinde ve eserin ortaya çıkmasında büyük emeği olan Sayın Ahmet Solak’a özellikle teşekkür 

ediyoruz. 

Eserin şehrimizin ve ülkemizin sağlığına katkı getirmesini diler, saygılar sunarız. 

 

Prof.Dr. Haydar SUR 

Üsküdar Üniv.Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Dekanı 
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NÜFUSA ORANLA İSTANBUL 

İstanbul 14,8 milyon (Üç Ankara, dört İzmir, Türkiye’nin beşte biri) 

Ankara  5,3 milyon 

İzmir  4,2 milyon 

Türkiye 79 milyon 

Türkiye Genelinde 2016 yılı Birinci Basamakta Sağlık Hizmetleri 

 2016 

Aile Hekimliği Birimi 24428 

Aile Sağlığı Birimi 7636 

Toplum Sağlığı Merkezi 970 

Sağlık Evi 5419 

AÇSAP Merkezi 181 

Verem Savaş Dispanseri 180 

Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi 159 

 

2016 yılında İstanbul’da Birinci Basamakta İstihdamı 

İSTANBUL  SAYI 

Aile sağlığı merkezi (ASM): 1109 

Aile hekimi 3804 

Aile Sağlığı Elemanı (ASE) 3676 

Eğitim Aile Sağlığı Merkezi (EASM) 6 

Eğitim Aile Sağlığı Birimi (EAHB) 15 

EASM  Aile Sağlığı Elemanı 8 

Aile Hekimliği Asistanı 387 

Sözleşmeli Aile Hekimliği Asistan Sayısı 228 
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Aile hekimi, aile sağlığı merkezini yönetmek, birlikte çalıştığı ekibi denetlemek, hizmet içi eğitimlerini 

sağlamak ve Bakanlıkça yürütülen özel sağlık programlarının gerektirdiği kişiye yönelik sağlık 

hizmetlerini yürütmekle yükümlüdür. Aile hekimi, kendisine kayıtlı kişileri bir bütün olarak ele alıp, 

kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri (gebe, loğusa, bebek, çocuk izlemleri, aşılama hizmetleri gibi) 

ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini verir, sağlığı geliştirici ve 

koruyucu hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini verir. Evde takibi zorunlu özürlü, 

yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kişilere evde veya gezici/yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi 

sırasında kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, birinci basamak tanı, tedavi rehabilitasyon ve 

danışmanlık hizmetlerini verir, tanı ve tedavisi yapılamayan hastaları sevk eder, sevk edilen hastaların 

geri bildirilen muayene, tetkik, tanı, tedavi ve yatış bilgilerini değerlendirir. Gerektiğinde kişiyi gözlem 

altına alarak tetkik ve tedavisini yapar. Sağlık raporu, sevk evrakı, reçete v.s. belgeleri düzenler.  

Aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözleşmeli çalıştırılan veya Bakanlıkça görevlendirilen hemşire, 

ebe, sağlık memuruna Aile Sağlığı Elemanı (ASE)  denir. ASE, Aile hekimi ile birlikte ekip anlayışı 

içinde kişiye yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini sunmak ve görevinin 

gerektirdiği hizmetler ile ilgili sağlık kayıt ve istatistiklerini tutar. Kişilerin yaşamsal bulgularını ölçer ve 

kaydeder, hekim gözetiminde tıbbi tedavileri uygular, yara bakım hizmetlerini yürütür. Tıbbi alet, 

malzeme ve cihazların hizmete hazır bulundurulmasını sağlar. Poliklinik hizmetlerine yardımcı olur, tıbbi 

sekreter bulunmadığı hallerde sevk edilen hastaların sevk edildiği kurumla koordinasyonunu 

sağlar.Gereken tetkikler için numune alır, eğitimini aldığı basit laboratuvar tetkiklerini yapar veya aldığı 

numunelerin ilgili laboratuvar tarafından teslim alınmasını sağlar. Gezici ve yerinde sağlık hizmetleri, 

sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini verir, evde 

bakım hizmetlerinin verilmesinde aile hekimine yardımcı olur. Bakanlıkça belirlenen hizmet içi 

eğitimlere katılır. Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak görev, yetki ve sorumlulukları 

kapsamında aile hekiminin verdiği diğer görevleri yerine getirir. 

Aile Hekiminin ve Aile Sağlığı elemanının tüm bu  görevlerinin içinde en önemli görevi koruyucu 

hekimliktir.Koruyucu Hekimlik hizmetini daha iyi şartlarda verebilmek için hekim başına düşen nüfus 

tavan nüfus olan 4000 kişiden 2000 ne düşürülmelidir.  

Aile Hekimliği Birimi en az bir Aile Hekimi ve bir Aile Sağlığı Elemanından oluşur. Aile Sağlığı 

Birimlerinde de Aile Sağlığı Elemanı sayısının en az hekim sayısı kadar arttırılması gereklidir. 

2016 yılda 178 yeni Aile Hekimliği Birimi açıldı 

Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri Aile Hekimliği Asistan Hekimlerinin saha eğitimi almaları amacıyla 

eğitim kurumu (hastane) ve Halk Sağlığı kurumu onayı ile açılan Aile Hekimliği merkezleridir. Eğitici, 

asistan ve eğitim kurumu(hastane) tarafından görevlendirilen hemşireden oluşur. Eğitim Aile Sağlığı 

Merkezleri halka hizmet vermektedirler. Eğitim Aile Sağlığı Birimlerinde Aile Sağlığı elemanı ihtiyacı 

mevcuttur. Şu anki haliyle İstanbul da 6 EASM mevcut olup toplam 15 Aile Hekimliği Birimi vardır. 

Bunların sadece 8 inde ASE vardır. 7 ASE ye daha ihtiyaç vardır. 

Birinci basamak Sağlık Hizmetleri 
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İstanbul’da Aile Hekimliği Uzmanlarının oranı yüzde 12 

Önerilerimiz; 

Aile hekimliği uzmanlarıyla pratisyenlerin oranı halen uygulandığı şekilde 3 pratisyen çalışan bir Aile 

Sağlığı Merkezine tek bir tane uzman Aile Hekimi değil 2 pratisyen hekim başına 1 uzman hekim olarak 

değiştirilmeli ve Birinci Basamakta Uzmanlık Eğitimi özendirilip teşvik edilmelidir. Aile hekiminin 

birlikte çalışacağı ASE ile kişisel sözleşme yapma imkanı sağlanabilmelidir. 

Aile Hekimleri diyetisyen, psikolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimcisi gibi personel ile 

desteklenmelidir. Güçlendirilmiş Aile Sağlığı Merkezlerinin sayısı arttırılmalıdır. 

2016 yılı kurum türlerine göre hekime müracaat sayıları 

 

Son 15 yılda hekime müracaat sayısı 4,3 kat arttı. 

2016 yılında genel olarak Bölgesel Sağlık Hizmeti kullanım oranları 



17 
 

 

İstanbul ilinde kişi başı hekime müracaat sayısı 8,2 olup, Türkiye ortalaması 8,6 dır. 

İstanbul Aile Hekimi Muayene sayıları 2016 

 

Hesaplamalara halen boş olan AH birimleri de dahil olduğu için gerçek ortalamayı yansıtmamaktadır.  

 

İstanbul Sağlık Düzeyi Ölçütleri 
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Antenatal bakım 

Ülkemizde anne ölüm oranı son yıllarda yüksek oranda düşüş göstermiştir.  

Birinci basamakta bir gebenin en az 4 kez Antenatal takip oranı %98 e yakın 

100.000 canlı doğumda;  

2002’de 64,0  

2007’de 21,2  

2011’de 15,5 

2016 da 14,7 

İstanbul 2016’da yüzbinde 10,9 oranında Anne ölüm oranı gerçekleşmiştir. Anne ölüm oranı bakımından 

İstanbul,  Avrupa ve Türkiye ortalamasından daha başarılı bir sonuç elde etmiştir. 

2010 Yılı Türkiye Bölgesel Antenatal takip oranları 

 

2010 Aralık ayından itibaren İstanbul dahil tüm Türkiye de Aile Hekimliği uygulaması başlatıldı. 2016 

yılında ise Antenatal takip oranı yüzde 98 oranında gerçekleşmiştir. Aile Hekimliği uygulaması antenatal 

takip oranlarında belirgin bir iyileşmeyi sağlamıştır. 

2016 yılında Çocuklarda aşılama oranları 
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Çocukluk dönemi aşılama; 

Aile hekimlerimiz, Birinci Basamak hizmetlerinin asli görevi olan koruyucu sağlık hizmetlerinde çok 

büyük bir başarı elde ettiler. Aile hekimlerinin son 12 yıllık katkılarıyla artık aşılama oranlarımızla 

Avrupa ülkeleri arasında lider durumdayız.  

Erişkin aşılama;  

Türkiye'de, yaşlıların toplam nüfus içindeki oranı yüzde 8,3. Yani Türkiye artık "yaşlı" bir ülke. 2023'e 

yaklaştıkça bu durumun "çok yaşlı ülke" olmaya doğru gideceği tahmin ediliyor, çünkü Türkiye'de yaşlı 

nüfus, diğer yaş gruplarındaki nüfusa göre daha yüksek bir hız ile artış gösteriyor.  

Önerilerimiz; 

Bu durum, gerek yaşlanma gerekse kronik hastalıklara bağlı olarak, bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla 

beraber bulaşıcı hastalıklara karşı duyarlılığı arttırıyor.  Son yıllarda başta risk grupları olmak üzere, 

erişkin bağışıklamasına verilen önemde iyileşme olmasına rağmen, erişkin ve yaşlılardaki aşılama 

programlarının etkinliği, erişkin aşılama bilincinin yaygınlığı ve aşıya erişebilirlik halen düşük. Oysa 

çocuklarda başlanan aşılama şemalarının bir devamı olarak pozitif performans parametreleri arasına 

erişkinlerde yapılacak düzenli aşılamaların dahil edilmesi sağlık kaynaklarının kullanılmasında maliyet 

etkinliğinin yanı sıra özellikle yaşlı hasta grubunda birçok hastalıklardan korunmak ve ölümleri azaltmak 

konusunda da efektif olacaktır. Şimdi hedefimiz çocuk aşılarında yakaladığımız bu başarıyı erişkin 

aşılamasına da taşımak olmalıdır. 

2016 yılı Türkiye Mortalite Göstergeleri 
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İstanbul da bebek ölüm hızı her 1000 canlı doğumda  5,7 olup, Ülke ortalaması olan 7.3 den düşüktür. 

İstanbul Bebek ölümlerinde geçmiş yıllara oranla belirgin bir düşüş mevcuttur. 

İstanbul da anne ölüm oranı 100.000 canlı doğumda 10.9 olup ülke ortalaması yüzbinde 14,7 nin 

altındadır. 

İstanbul mortalite istatistikleri 

İSTANBUL 2010 (13,2 milyon) 

Bebek ölüm hızı:binde 7,30 

Anne ölüm hızı: yüzbinde 10,5 

Kaba ölüm hızı:binde 4,45 

İSTANBUL2013(14,1milyon) 

Bebek ölüm hızı:binde 6 

Anne ölüm hızı: yüzbinde 11 

Kaba ölüm hızı: binde 5,4 

İSTANBUL 2016 (14,9milyon) 

Bebek ölüm hızı: binde 5,7 

Anne ölüm hızı: yüzbinde 10,9 

Kaba ölüm hızı:binde 5,3 

Önerilerimiz;  

Ölüm hızındaki artış ve dalgalanmanın Suriye’li mültecilerin takiplerinde yaşanmış olan sıkıntılara bağlı 

olduğu düşünülmektedir. Suriyeli hekimlerin eğitimlerine devam edilmekte ve gün geçtikçe Suriyeli hasta 

takiplerinin yapıldığı göçmen sağlığı merkezlerinin sayısı artmaktadır. Süreç hızlandırılmalıdır, dil sorunu 

çözülmelidir. Bu merkezlerdeki takip ve koruyucu hekimlik uygulamalarının da yakın denetimi 

yapılmalıdır. Çalışan yabancı uyruklu hekimlere de şu an Aile Hekimliğinde uygulanan denetleme ve 

düzenlemelerin yapılmasıyla koruyucu hekimlik uygulamaları ve hasta takiplerinin daha sıkı yapılması 

sağlanabilir.  
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TÜRKİYE’DE ÖLÜMLERİN %71’İNİN SEBEBİ KRONİK HASTALIKLAR 

Sağlık Bakanlığının 2016 yılı verilerine göre Türkiye ’de 22 milyon kişi bir veya birden fazla kronik 

hastalık taşıyor.  

Her 3 kişiden 1’i kronik hastalığa bağlı hayatını kaybediyor 

Dolaşım sistemi hastalıkları %40, Kanserler %21 oranında ölüm sebebi 

Büyük bir küresel sorun oluşturan bu hastalıklarla ilgili ortak nokta, altta yatan nedenlerin (aile hikayesi 

ve genetik temel gibi bazı deriştirilemez etkenlerin dışında) tamamen Birinci Basamakta erken tanı 

koyulup yakın takip edilerek önlenebilir durumlar olmasıdır. 

Sağlıksız beslenme, tütün kullanımı, yetersiz hareket ve obezite önde gelen risk faktörleridir. 

KRONİK HASTALIKLAR- DOLAŞIM SİSTEMİ 

Türkiye’de her yıl 300 bin kişi kalp krizi geçiriyor, 100 bin kişi bu yüzden hayatını kaybediyor 

Türkiye’de ani kalp krizi ve akut koroner sendroma bağlı ölüm oranı yıllık yüzde 32.  

KRONİK HASTALIKLAR- HİPERTANSİYON 

Türkiye’de 40’lı yaşlardan itibaren nüfusun %30’dan fazlası, 60’lı yaşlardan itibaren de %60’tan fazlası 

hipertansiyon hastasıdır. Ülkemizde diyabetli veya şişman kişilerin %60’ında hipertansiyon var.  

KRONİK HASTALIKLAR-DİYABET 

35-70 yaş aralığında diyabet oranı yüzde 14,7  

Prediyabetik oranı yüzde 9,6 

Her 4 diyabetliden 3'ü kan şekerini kontrol edemiyor.  

60 yaş üstü her 3 kişiden biri diyabetik 

KRONİK HASTALIKLAR-KBY 

Türkiye'de yetişkinlerin yüzde 17,6'sı yani 8,1 milyon kişi böbrek hastası.  

En çok KBY li hasta Marmara ve Güneydoğu Anadolu da 

Etyolojide 

%31 hipertansiyon 

%12,6 diyabet 

%36 metabolik sendrom 
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TSA 2016 VERİLERİNE HER 2 KİŞİDEN BİRİ OBEZ VEYA FAZLA KİLOLU 

 

İstanbul’da obezite oranı %33… 

Her 3 kişiden birisi obez. 

ÇOCUKLARDA OBEZİTE 

İstanbul da TOAD çalışmasına göre 12-15 yaş arası her 6 çocuktan biri fazla kilolu ve obezdir. 

Obezite çocukluk çağının en sık görülen kronik hastalığı.  

TÜTÜN KULLANIMI 

2014-2016 yılları arasında tütün kullanımı arasında değişim 

   

 

Önerimiz; 

Aile hekimleri sahada tütün ve madde bağımlılığı için risk gruplarını belirlemeli ve bu kişilerin 

yönlendirmelerini yapmalı. Hekimlere ve yardımcı sağlık personeline sigara bırakma yüzyüze 

eğitimlerinin sayısı arttırılmalıdır. Ülkemiz son yıllarda Tütünle mücadelede dünya birincisi oldu. 

Başarımızın devamı için Sigara Bırakma Polikliniklerinde hekimlerin karar vereceği kişilere ücretsiz ilaç 

sunmaya devam edilmelidir 
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KRONİK HASTALIKLARA GENEL BAKIŞ  

Günümüzde Dünyanın ve Türkiye’nin en büyük sağlık sorunu Kronik hastalıklardır. Ve her geçen gün 

artan obezite, ve sedanter yaşam kronik hastalıkların giderek artmasına neden oluyor. Sağlık 

kaynaklarının çok önemli bir kısmı şu an hala ikinci ve üçüncü basamakta koruyucu hekimlikle tamamen 

önlenebilir geciktirilebilir bu durumların komplikasyonlarının tedavisine harcanmaktadır. Geçmişte 2015 

yılı için Dünya Sağlık Örgütü tarafından projekte edilmiş olan rakamların çok daha ötesine geçilmiş 

durumdadır. Diyabet tüm dünyada yaygınlaşma hızında dolayı Dünya Sağlık Örgütü tarafından 

“Epidemi” olarak tanımlanmaktadır.  

Önerilerimiz;  

Aile hekimlerinin kronik hastalıkların takiplerini yapmaları için pozitif performans uygulanmasına en kısa 

zamanda geçilmelidir. Birinci basamak hekimleri hastalarına ait olan  bütün tetkik sonuçlarına koyulmuş 

tanılara, verilmiş tedavilere ve görüntülemelere USS üzerinden ulaşabilmelidir. Kronik hastalıkların takip 

edilebilmesi için birinci basamak ile ikinci ve üçüncü basamak arasında veri paylaşımı bir an önce 

sağlanmalı, bu şekilde mükerrer tetkik ve ilaç yazımının ve kaynak israfının da önüne geçilmelidir.  

AKILCI İLAÇ KULLANIMI 

2016 yılında 25 adet/kişi başı ilaç reçete edilmiş. 65 yaş ve üzeri kişilerin %90 ı günde 4 ve daha fazla 

ilaç kullanıyor ve sağlık ciddi oranda ilaç-ilaç etkileşimi nedeniyle polifarmasiye bağlı riskler ortaya 

çıkmaktadır. En çok reçete edilen ilaçlar: 

Mide ilaçları 

Ağrı kesiciler, grip ilaçları 

Astım ilaçları 

Günlük antibiyotik tüketim %41.1(OECD) 

Her 3 reçeteden birinde antibiyotik  

Önlemler ile antibiyotik %10,7 den %10,2 ye düşürüldü ama bu oran çok yetersiz. 

Aile Hekimi ve Diğer Hekimler tarafından yıllara göre Antibiyotik reçeteleme oranları 

 

Her ne kadar antibiyotik reçete edilme oranlarının birinci basamakta yoğun olduğu ön görüsü hakim olsa 

da gerçekte birinci basamağın bu rakama katkısının ikinci ve üçüncü basamakta antibiyotik yazılan 

reçetelere oranla düşük olduğu gösterilmiştir.  

Türkiye de Antibiyotik direnci oranları 
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Kaynak RBS,2016  

Ülkemizde en fazla antibiyotik direnci Aminopenisilinlerin %78 ine, 3. kuşak sefalosporinlerin %51 ine 

ve Florokinolonların %48 ine  karşı direnç gelişmiş durumdadır. Direnç her geçen yıl artmaktadır. 

 

 

Önerilerimiz; 

1. Sosyoekonomik düzeyi düşük ilçelerde Aile Hekimliği birimlerinde poliklinik sayısı 100 ve 

üzerinde olmaktadır. Bu tarz yoğun poliklinik hizmeti verilen birimlerde antibiyotik reçetelemek 

için sağlık bakanlığı tarafından tahsis edilen hızlı antijen testlerine yeterli vakit ayrılamamakta ve 

testler yapılamamaktadır. Daha hızlı sonuç veren veritor system (şeker ölçüm aletine benzer) hızlı 

antijen testleri kullanılmalıdır. 

2. AHBS sistemlerinde reçete yazma bölümüne mevcut akılcı ilaç yazılım programları (ilaç ilaç 

etkileşimlerini gösteren) eklenmelidir. USS aktifleştirilerek mükerrer ilaç ve reçetelerin 

engellenmesi sağlanmalıdır. Böylelikle halk tarafından isteğe bağlı antibiyotik, isteğe bağlı ağrı 

kesicilerin yazılması engellenebilir. 

3. Reytingi yüksek programlar (sağlık programları, gündüz kuşağı programları,diziler vs..) ve rol 

model olabilecek sanatçılar, bilim adamları desteği ile hastaların sağlık okur-yazarlığı ve akılcı 

ilaç kullanımı konusunda teşvik etmesi sağlanmalıdır. 

4. Antibiyotik kullanımı için testleri yapılmamış olan reçetelerin katkı payının ödenmemesi 

düşünülebilir 

5. Hem koruyucu hekimlik görevleri hem de Antijen testlerinin uygulanabilirliği için ya yardımcı 

sağlık elemanı sayısı arttırılmalı veya aile hekimliği merkezlerine 20 randevu ile kısıtlanan 

başvuru sayısı 40’a yükseltilmeli ve hekime gün içinde her iki hizmeti de dengeleyerek 

yapabileceği şekilde planlama yapma imkanı verilmelidir.  

 

SAĞLIKTA ŞİDDET: 

Dünya Sağlık Örgütünün tanımına göre şiddet hasta, hasta yakınları veya diğer herhangi bir bireyden 

gelen; tehdit davranışı, sözel tehdit, ekonomik istismar, fiziksel saldırı ve cinsel saldırıdan oluşan 

durum’’ olarak tanımlanmıştır. Birinci basamak sağlık kuruluşları için 20.01.2017 tarihli ve 

90611027-010.07.01-40/E.88 sayılı “Beyaz Kod İstatistikleri” talimatı  
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hazırlanmıştır. Bu talimatla, elektronik sistem üzerinden bildirimi yapılan 2016 yılı beyaz kod 

istatistikleri değerlendirilerek şiddete sebep olabileceği düşünülen olumsuzluklar belirlenmiş ve bu 

olumsuzlukların giderilmesi için nelerin yapılması gerektiği konusunda bilgilendirme yapılmıştır.   

 

“Beyaz Kod” hattına 5 yılda 46 bin 361 sağlık çalışanı şiddet nedeniyle başvuruda bulundu. 

Bunlardan 12 bin 489’unun fiziksel, 31 bin 513’ünün sözel saldırı olduğu belirlendi. Başvuranların 27 

bin 332 hekim, 19 bin 29’u hekim dışı sağlık çalışanı. 

Önerimiz; 

1. Beyaz kodlar takip edilmeli 

2. İlgili mevzuat yeniden daha caydırıcı şekilde düzenlenmeli 

3. Şiddete karışan hasta ve yakınlarına aşamalı olarak SGK iptaline varan cezalar uygulanabilmeli 

4. Sağlıkta şiddete karışmış kişiler MECBURİ psikoterapilere ve öfke kontrol terapilerine 

yönlendirilmeli 

5. Şiddeti tetikleyen konular ve durumlar belirlenmeli, iletişim sorunları çözülmeli 

6. SABİM e yapılan şikayetlerdeki suç unsurları (TEHDİTLER), suç duyurusu olarak kabul edilmeli 

ve emniyet teşkilatına hiç beklemeden haber verilmelidir.  

BİRİNCİ BASAMAK HİZMETLERİYLE İLGİLİ GENEL TESPİT VE ÇÖZÜM 

ÖNERİLERİMİZ 

Birinci Basamağa Gelmeyen Hasta 

Aile Hekimliği uygulamasında her bir kişinin kayıtlı olduğu Aile Hekimi ve Aile Sağlığı elemanı 

vardır. Aile Hekimi her bir bireyin koruyucu, tanı ve tedavi edici sağlık hizmetini karşılamak 

durumundadır. Özellikle birinci basamağa gelmek yerine ikinci ve üçüncü basamağa giden hastaların 

tespitleri yapılıp bu hedef kitleye ulaşılmaya çalışılmalıdır. Kronik hastalık takiplerinde Pozitif 

performans uygulaması ve USS ile veri paylaşımı sayesinde entegre edilecek sağlık hizmetleri, 

özellikle birinci basamak hekimlerinin bu kitleye ulaşımını sağlanmalıdır.  

Kronik Hastalık Takipleri 

Kronik hastalık takipleri bir an önce aktifleştirilmelidir. Önümüzdeki 10 yıl için bir an önce stratejik 

planlamanın yapılması gereklidir. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü tarafından ortaya konulmuş belli 

başlı kriter ve algoritmalar yönünde bir Ülke politikası oluşturulması gerekmektedir. Aile 

Hekimliğinde kullanılan Kronik Hastalık modülleri hasta hakkında ayrıntılı veri girişi sağlamalı ve bu 

veri girişi sırasında  sağlık personelini klavuzlara uygun algoritmalar ile takibi yapan kişiye de 

yönlendirici olmalıdır. Kronik hastalık takip modüllerinin ASE’nin modülünde de periyodik olarak 

çıkması sağlanmalıdır (gebe takibi, 15-49 takibi gibi) ve takip zamanı geçen hastalarda sistemlerin 
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uyarı vermesi ve hastanın takip için çağrılması sağlanmalıdır. Hastaların ASM’ler ile birlikte 

çalışacak Sağlıklı Yaşam Merkezlerindeki diyetisyenler psikologlar vs ile kronik hastalıklarıyla ilgili 

basit eğitimleri diyet listelerini alabilmeleri sağlanmalı, kanser taramaları ile ilgili görüntüleme vb 

tetkikleri de da yine bu merkezlerce sağlanmalıdır.  

Aile Hekimlerine tüm bu takipler pozitif performans olarak yansırken belirli aralıklarla takip ve 

kontrol için davet edildiği belgelendiği halde gelmeyen hastalar aile hekimine negatif performans 

olarak yansıtılmamalıdır.  

 

Konsültan Hekim Seçimi 

Kronik hastalık takiplerinde birinci ikinci ve üçüncü basamak hekimleri iletişim halinde olmalı. Ortak 

bir sistem üzerinden hasta hakkında yazılı sevk/konsültasyonlar ve konsültan hekimlerden de yazılı 

geri dönüşler yapılarak bilgi alışverişi yapılmalı, hastaların takipleri ve sağlık kayıtları böylece 

entegre edilmelidir. Aile hekimlerine istedikleri ikinci/üçüncü basamak sağlık kurumlarındaki 

belirledikleri uzman hekimlere hastalarını yönlendirme imkanı tanınmalıdır. Belli başlı hekimler ile 

sürekli birlikte çalışıldığında hastaların takip kalitesi artacak, mükerrer tetkikler ve tedavilerin önüne 

geçilip sağlık kaynaklarının korunması sağlanacaktır.  

Pozitif performans, sağlık kaynaklarını koruyan hekimlerin ödüllendirmesi 

Hasta sayısını düşürmek veya hekimin alacağı performans hak edişine bir üst limit koymak yerine üst 

limit kaldırılmalı, örneğin hekimin kendisinin sözleşme yaparak yardımcı sağlık personeli 

alabilmesinin önü açılmalı, maliyet etkin ve kaliteli hizmet verebilen aile hekimleri pozitif performans 

yoluyla ödüllendirilmesi sağlanmalıdır.  

Sağlık Raporları (İşe giriş, Ehliyet, servis şöförü ve benzer) 

Birinci basamakta koruyucu hekimlik ve kronik hastalık takipleri yönünde hizmet verilmesinin 

önündeki en büyük engel işe giriş ve/veya isteğe bağlı raporların (evlilik, portör, yurt dışı çıkış, spor 

raporları, akli meleke raporları, silah raporları, okul müsabaka raporları vb…) verilmesi için tüm 

kamu kurumlarının hastaları Birinci Basamağa yönlendirilmiş olmasıdır. Birinci Basamakta günlük 

pratiğimizde yaşanmakta olan şiddete bağlı beyaz kodların da en sık sebebini yine bu rapor istemleri 

oluşturmaktadır. Belirli raporların (Okul servis şoförlüğü gibi) verilebilmesi için yapılması gerekli 

olan tetkikler (psikodinamik tetkik şartı) birinci basamakta yapılamadığı ve bu rapor kanunen 

verilemeyeceği halde idareciler ve basın yayın aracılığı ile bu kişiler Birinci Basamağa 

yönlendirilmektedir. Birinci Basamak rapor verme ilaç RPT etme merkezi haline getirilmektedir. Bu 

tarz raporların aktif hasta muayenesi yapılmayan belediye hekimliklerinde ya da toplum sağlığı 

merkezlerinde ve/veya ilçe sağlık merkezlerince organize edilecek başka bir şubede verilmesi insan 

kaynaklarının tasarruflu kullanılmasını sağlayacak ve birinci basamakta yaşanan beyaz kodlarda 

anlamlı azalma sağlayacaktır.  

İstanbul için Entegre edilen laboratuvar sonuçlarında ve takiplerinde kreatinin bakılan her hasta için 

tetkikin sonunda otomatik e-GFR hesaplanması ve spot idrarda proteinüri bakılması kronik hastalık 

takiplerimizi kolaylaştıracaktır. Belirli labarotuvar parametrelerindeki artışlar (örneğin kreatinin 

oranlarının normalin %25 oranında artışı, hastanın akut böbrek hasarı yaşıyor olmasının göstergesidir, 

veya gebede karaciğer fonksiyonlarında bozukluk saptanması vb…) hastaların aile hekimine alarm 

sonuç olarak iletilmelidir. 

İlaç Reçeteleri 

Aile Hekimlerinin klavuzlara göre hazırlanmış algoritmalarla kronik hastalık takibi yapabilmeleri için. 

Kronik hastalıkların reçetelendirilmesinde sınırlandırmaların kalkması gereklidir. Hekimler örneğin 

diyabet hastasına analog insülin reçeteleyebilmeli, Hiperlipidemi hastalarında statinleri veya 

fenofibratları yazabilmesi gereklidir. 
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Koordinasyon 

Kronik Hastalıkların en büyük sorunu koordinasyon eksikliğidir. Kronik hastalık yönetiminde 

bütünleştirilmiş sağlık hizmetleri olmadan başarılı ve sürdürülebilir bir sağlık hizmeti sunulması 

mümkün değildir. Kronik hastalığı olan bireylerin takibinde koordinatör Aile Hekimi olmalıdır. Diğer 

branşlar ve sağlık bakım hizmeti verenler arasında koordinasyonu Aile Hekimliği sağlamalı, 

hastaların bütün tıbbi kayıtlarının toplandığı yer Aile Hekimliği olmalıdır. 
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112 İSTASYON VE AMBULANS HİZMETLERİ 

OLUMLU YÖNLER: 

1- 112 Acil ambulans hizmetleri İstanbul’da belli bir sayıya ve niteliğe ulaşmıştır ve tek elden 

yönetilmektedir.  

- İstanbul’da Avrupa yakasında 148, Anadolu yakasında 100 İstasyon olmak üzere toplam 248 

istasyon mevcuttur.  

- 248 İstasyonda 35 tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait olan toplam 368 Acil Yardım 

ambulansı vardır.  

- İstanbul’da özel sağlık kuruluşları (hastane, tıp merkezi gibi) ve özel ambulans şirketlerine ait 

toplam 483 özel ambulans vardır.  

- İstanbul’daki bütün ambulanslar 112 Komuta Kontrol Merkezi tarafından araç takip sistemleri 

aracılığıyla online olarak takip edilmektedir.  

- Özeller dahil tüm ambulanslar acil hastalar için gerektiğinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 112 İl 

Ambulans Başhekimliği tarafından kullanılabilmektedir.  

2- Gerek Ambulanslar gerekse ambulans ekipmanları ileri ülkeler seviye standartlarına ulaşmıştır.  

3- Ambulans tamir ve bakımları orijinal tamir servislerinde yapılmaktadır.  

4- İstanbul İl Ambulans Başhekimliği emrinde 1 tane hava ambulansı ve 2 tane deniz ambulansı 

mevcuttur. 

5- Doktorların Aile Hekimliği sistemine geçmesinden sonra Ambulans personeli olarak Paramedikler 

(Acil Tıp Teknikerleri), Acil Tıp Teknisyenleri (ATT) görev yapmaktadır.   

6- 112 personeline mezuniyet sonrası alması gereken 5 modül eğitimi (Temel Modül Eğitimi, 

Travma Resusitasyon Eğitimi, İleri Yaşam Desteği Eğitimi, Çocuklarda İleri Yaşam Desteği 

Eğitimi, Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi) verilmektedir. 

 

112 İSTASYON VE AMBULANS HİZMETLERİ 

SORUNLAR VE ÖNERİLER: 

1- İstanbul’un nüfusu 15 milyon olarak hesap edildiğinde yaklaşık 40 0000 kişiye bir kamu 

ambulansı, özellerle beraberyaklaşık 30 000 kişiye bir ambulans düşmektedir. Ancak her dönem 

İstanbul’a şehir dışından tedavi olmak için gelenler ve nüfus kayıtları İstanbul’da olmayanlar 

eklendiğinde bu sayı yetersiz kalmaktadır.  

2- 248 istasyonun şehir içi dağılımında (nüfusun yoğun olduğu yerlerde daha fazla olmalı) uygun 

yerlerin bulunamaması nedeniyle sorunlar görülmektedir. Nüfusa ve coğrafi bölgeye göre İl 

Ambulans Servisi Başhekimliğine yeni yerler tahsis edilmelidir. 

3- İstasyon binaları ve İstasyon yerlerinde standart yoktur. 112 istasyonları, ambulansların rahatlıkla 

ana yollara çıkabileceği ve çalışan personelin konforunun da sağlandığı akıllı binalar olarak 

yeniden planlanmalıdır.   

4- İstanbul’da hava ambulanslarının (helikopterlerin) inip kalkacağı alanlar kısıtlıdır. Hastane 

bahçeleri ve otoparklar her zaman boş ve iniş için uygun yerler değildir. Bunlar için hastanelerin 

çatıları, bahçeleri ya da uygun yakın yerlerinde yüksek platformlar yapılmalıdır.   

5- Yine İstanbul’da E5 ve TEM gibi ana yollar ve deniz ambulansı ile bağlantılı bölgelere helikopter 

pistleri planlanmalıdır. 

6- Adalara ve hastanelere yakın bölgelerdeki deniz kenarlarına Deniz ambulanslarının rahatlıkla 

yanaşıp hasta alıp vereceği deniz ambulans iskeleleri planlanmalıdır.   

7- Ambulanslarda Paramedik ve ATT’ler dışında şoför olarak sağlık personeli olmayanlar 

çalıştırılmaktadır. Tamamı sağlık personeli olacak şekilde sağlık personeli istihdamı 

planlanmalıdır. 

8- İstanbul’a atanan personel ilk fırsatta diğer illere nakil istemekte ve ayrılmaktadır. Bu hızlı 

sirkülasyon personel sayılarında zaman zaman eksiklikler yaratmaktadır.  
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9- Başka illere nakil giden 112 personelleri nedeniyle mezuniyet sonrası modül eğitimleri almamış 

personel sayısı her zaman yüksek kalmaktadır. Modül eğitimlerinin işe başlamadan önce 

tamamlanması daha uygun olacaktır.   

10- Modül eğitimlerin süresi ve içeriği yeniden düzenlenerek kısaltılmalıdır.  

11- Kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için işe başlayan sağlık personeline kpss sınavı dışında sağlık 

yeterlilik sınavı getirilmeli, eksik bilgileri tamamlanmadan acil sağlık hizmetlerinde çalışmaya 

başlatılmamalıdır.    

12- Hastaneden eve nakillerde kamu hastanesi emrine verilecek nakil ambulansları özel hastanelerde 

ise kendi ambulansları ya da anlaşmış oldukları ambulans şirketlerinin ambulansları 

kullanılmalıdır 

13- Evden rutin diyaliz ve hastane tetkikleri için 112 aracılığıyla Acil Yardım ambulansları 

istenmektedir. Bunun için Belediyeler aracılığıyla özel dizayn edilmiş, birden fazla hasta taşıyan 

Nakil ambulansları planlanmalıdır.   

14- Evden sadece kontrol için ya da küçük işlemler için nakledilmesi gereken acil olmayan hastalar 

Evde Bakım biriminin emrinde ve kontrolünde olan hastane ambulansları ile yapılmalıdır.  

15- Evden hastaneye ve hastaneden hastaneye nakiller mutlaka Acil Yardım ambulansları ile 

yapılmalıdır.  

16- İl Ambulans Başhekimliği tarafından acil ve nakil hastalar için kullanılan özel ambulansların 

ücretlendirilmesinde sorunlar yaşanmaktadır. Bu nedenle özel ambulanslar acil hastaları taşımada 

imtina göstermektedirler. Bunların çözümü ve özel kamu tüm ambulansların denetimi Özel Tıp 

Merkezlerindeki uygulama gibi ambulansların taşıdığı tüm hastaların SGK üzerinden kayıt altına 

alınması ve faturalandırılması ile sağlanabilir.  

17- 112 personelinin kıyafetleri özel seçilmeli, kışın üşütmeyen yazın terletmeyen ve su geçirmeyen 

özelikte iki ayrı kıyafet dizayn edilmelidir.  

18- 112 personelinin transport sırasında ve olay yerinde güvenliğini sağlayacak emniyet tedbirleri 

mutlaka alınmalıdır.  

19- Ambulansların vakaya geç gitmelerinin nedeni olay yerinin yanlış tarif edilmesi, yoğun trafik, 

sürücülerin ambulansa öncelik vermemesi ya da verememesi, ambulansa yol verme bilincinde ve 

farkında olmaması, emniyet şeritlerinin gereksiz kullanılmasıdır. Basın yoluyla halka yönelik 

bilgilendirme eğitimlerinin verilmesi, boş ambulansın da dolu kadar hatta ondan daha acil ve 

önemli olduğu ve yol verilmesi gerektiğinin anlatılması planlanmalıdır.  

 

112 KOMUTA KONTROL MERKEZİ 

OLUMLU YÖNLER: 

 

1. İstanbul ilinde hem Avrupa hem Anadolu yakasında komuta kontrol merkezleri 

bulunmaktadır.  

2. Bu merkezlerde çağrı karşılama görevlileri (sağlıkçı olmayan), vaka yönlendiren acil tıp 

teknisyenleri, konsültan doktorlar, komuta şeflerinden oluşan ekipler başarılı bir şekilde 

çalışmaktadır. 

3. Acil Tıp teknisyenleri aşan durumlarda konsültan doktorlar danışmanlık hizmeti 

vermektedirler.  

4. Her gün 40000-60000 arası çağrı gelmektedir. 

5. Her gün 1500-2000 arası 112 ambulansları vakalar için görevlendirilmektedir.  

6. Hastaneler arası nakil sistemi 112 komuta merkezi içinde oluşturulan nakil birimi tarafından 

koordine edilmektedir. 
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112 KOMUTA KONTROL MERKEZİ 

SORUNLAR VE ÖNERİLER: 

1. Gereksiz ve asılsız çağrılar nedeniyle 112 gereksiz meşgul edilmektedir. Bu çağrıları yapanlara 

yönelik cezai yaptırımlar ile ilgili düzenlemeler bir an önce gerçekleştirilmelidir.  

2. Hastaların acil durumlarına göre ambulansların öncelikli yönlendirilmeleri, acil olmayanların 

bekletilmeleri ve hastaların durumlarına uygun hastanelere yönlendirilmeleri ile ilgili uluslararası 

standartlara uygun Ambulans Triaj Sistemi başlatılmalıdır. 

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ 

OLUMLU YÖNLER: 

1. İlk yardım eğitim ve sınavları her hafta İstanbul’un farklı yerlerinde İl Sağlık Müdürlüğü 

denetiminde yapılmaktadır. 

 

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ  

SORUNLAR VE ÖNERİLER: 

1. İstanbul ilinde acil servislerimiz ve 112 ambulans sistemimiz gelişmiş ülkeler düzeyine 

yükselmiştir. Ancak halkın ilk yardım ve acil sağlık bilgi düzeyi maalesef çok yetersizdir.   

2. 112 olay yerine gelinceye kadar hasta ve yaralıya yaşam desteği sağlayacak durumunun daha 

kötüye gitmesini sağlayacak olan en yakınındaki diğer insandır. Özellikle iş yerlerinde olan 

yaralanma ve kazalarda ölüm ve sakatlık riski çok fazladır.  

3. İş sağlığı mevzuatına göre az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı, tehlikeli 

işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı ve çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana 

kadar 1 ilkyardımcı, bulundurulması zorunludur.  

4. Ancak halen sertifikalı ilk yardımcı sayısı İstanbul ilinde çok düşüktür.  

5. Bu konuda gerek Sağlık Bakanlığı gerekse Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı tarafından konu 

desteklenmeli, basın yoluyla farkındalık arttırılmalı ve eğitimler zorunlu hale getirilmelidir.  

6. Okullarda, kamuda, fabrikalarda ve toplu iş merkezlerinde lider konumundaki sorumluların 

(öğretmenler, usta başları, amirler gibi) ilk yardım eğitimleri zorunlu olmalıdır.  

7. İlk yardım sınavlarında sınav geçiş notu yüksektir. Bu notun yüksek olması sınavı geçemeyeceğini 

düşünen insanların ilk yardım eğitimlerine katılma isteğini azaltmaktadır. İlk yardım sertifikası 

sınav notu iş yeri hekimliği, hemşireliği ya da sağlıkla ilgili okullardaki geçme notları dikkate 

alınarak yeniden düzenlenmelidir.   

 

AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ 

OLUMLU YÖNLER: 

- İstanbul Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) birimi 

elindeki bilgili, donanımlı ekip ve ekipmanları ile Türkiye’nin afetlere en hazırlıklı ve en 

kapsamlı sağlık teşkilatı konumundadır.  Son yıllarda gerek ülkemizde gerekse uluslar arası 

bölgelerde meydana gelen afetlerde üstün başarılar göstermiş, aynı zamanda büyük tecrübeler 

kazanmıştır.   

- 2017 Kasım ayı sonuna kadar toplam 190 doktor, 1388 yardımcı sağlıkpersoneli ve 242 diğer 

personel temel UMKE eğitimi almıştır. 
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AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ 

SORUNLAR VE ÖNERİLER: 

- UMKE’de çalışması gereken personelin nitelikleri, sayıları ve özlük hakları ile ilgili mevzuat 

yetersizliği vardır.  

- UMKE biriminde aktif olarak çalışmayan, ancak afetlerde görevlendirilen diğer sağlık 

personellerinin özlük hakları ile ilgili yetersizlik vardır. Afetlerde aktif olarak çalışan gönüllü 

görevli personelin (özellikle hastanelerde çalışanların döner sermaye alamamaları gibi) afetlerde 

görevlendirildiği süre içinde maddi kayıplar oluştuğu görülmektedir. Ailelerini bırakıp başka 

aileleri kurtarmak için zor koşullarda günlerce hizmet veren sağlık personelinin ödüllendirilmesi 

gerekirken, maddi olarak kayba uğraması uygun olmamaktadır. Bunların özlük hakları ile ilgili 

acil düzenlemeye ihtiyaç vardır.  

- UMKE ile ilgili 2010 yılına çıkarılan yönerge hükümsüz sayılmaktadır. Bir an önce UMKE ile 

ilgili daha ayrıntılı ele alınan yeni bir yönerge oluşturulmalıdır.  

- Hastane yöneticileri tarafından sağlık personellerinin afet eğitimi almaları teşvik edilmeli, her 

hastanede UMKE birimleri oluşturulmalı ve desteklenmelidir. 

- Ulusal afetlerde kurulacak olan sahra hastanesinde çalışacak olan sağlık personeli önceden 

belirlenmeli ve özel eğitimden geçirilmelidir.    

- Uluslararası alanda ülkemizi temsil edecek, en az bir yabancı dili olan ve tüm afet modül 

eğitimlerini tamamlamış, hastane (Sahra hastanesi) ve hasta öncesi UMKE timleri 

oluşturulmalıdır.    

- UMKE ve diğer kurum ve kuruluşlardaki kurtarma ve sağlık personelinin teorik ve pratik 

eğitimleri ile ortak tatbikatların yapılacağı, ülkemizden ve dünyadan edindiğimiz tecrübelerimizin 

hem ulusal hem uluslararası öğrencilere eğitimlerin verilebileceği İstanbul’un uygun bir alanında 

bir ‘’AFET EĞİTİM MERKEZİ’’ kurulmalıdır.  

 

İSTANBUL HASTANE ACİLLERİ 

OLUMLU YÖNLER: 

1. İstanbul ilinde 3. basamak Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Acil Servislerinin hepsinde Acil Tıp 

Klinikleri ve 3.basamak Üniversite Hastanelerinin hemen hepsinde Acil Tıp Anabilim Dalları 

kurulmuştur. Bu acil servislerde Acil Tıp Öğretim Üyeleri, Öğretim Görevlileri, Eğitim 

Görevlileri, Başasistanlar, Acil Tıp Uzmanları ve Acil Tıp Asistanları hizmet etmektedir. 

2. Hastane acil servisleri son teknolojik acil ekipmanlarla donatılmıştır. 

3. 2009 yılında yayınlanan ‘’Yataklı sağlık tesislerinde acil servis hizmetlerininuygulama usul ve 

esasları hakkında tebliğ’’ ile acil servislere hem fiziksel hem fonksiyonel olarak düzenlemeler 

getirilmiştir.  

4. Acil servislerimizde triaj alanları oluşturulmuş hastalar acil şikayet önceliklerine göre acil 

servislere kabul edilmeye başlanmıştır. 

5. Acil servislerimizde üçlü (Yeşil, Sarı ve Kırmızı) Triaj sistemleri daha çok kullanılmaktadır.  

6. Triaj bölümlerinde genellikle hemşireler çalışmaktadır. 

7. 2015 yılında acil servislerde bakılan hasta sayısı 110 milyon 915 bin 407 olarak bildirilmiştir. 

2017 sonu itibariyle acil servislerde bakılan hasta sayısının ülkemiz nüfusunun neredeyse iki 

katına ulaşması beklenmektedir.  

 

İSTANBUL HASTANE ACİLLERİ 

SORUNLAR VE ÖNERİLER: 

1. 2009 tebliği ile acil servise düzenlemeler getirilmiştir, ancak yeniden düzenlenmelidir.  
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2. Acil servislerin fiziksel ortamları iyileştirilmeli, sadece hasta bakı alanları değil personel 

alanları da desteklenmelidir. Kalabalık hasta ve hasta yakını ile beraber, uygun olmayan hijyen 

koşullarına hizmet eden acil çalışanları için en büyük risklerden birisi damlacık ya da hava 

yoluyla bulaşan bulaşıcı hastalıklardır. Tanısı konulana kadar saatlerce acil serviste kalan, 

tanısı konulduktan sonra da yatırılmak ya da sevk olmak için saatlerce acil serviste kalan 

tüberküloz, menenjit, kuş ya da domuz gribi gibi hastalıkları olan hastalarla bir arada olan acil 

çalışanları için olabildiğikadar her alanı ya da en azından resusitasyon ve kırmız alanı bulaşıcı 

hastalıklardan korunmak için hem fiziksel hem havalandırma sitemleri yönünden üst düzey 

izole hale getirilmelidir. 

3. Acil servisler bisturi, sütur iğneleri, enjektörler, branüller ve kanüller gibi kesici delici aletlere 

bağlı yaralanmaların sık yaşandığı ve kanla ve sıvılarla bulaşan bulaşıcı hastalıklar yönünden 

en riskli alanlardır. Bu nedenle acil servis çalışanlarını korumak için acil servislerde normal 

kanül ve enjektörler yerine korumalı kanül ve enjektörlerin alımı ve kullanımı zorunlu 

olmalıdır.    

4. Triaj sistemi gelişmiş ülkelerde olduğu gibi kalabalık olan 3.basamak hastanelerinde 5 düzeyli 

olmalıdır. 

5. Triaj bölümlerinde 2 saat doğru ve kesintisiz triaj hizmeti verebilmek için triaj konusunda 

‘’triaj sertifika programları’’ gibi programlar ile özel eğitim almış ‘’Triaj görevlileri’’ 

çalıştırılmalıdır.  

6. Acil servislerde acil servisi kendi yeri gibi gören ve sahiplenen Acil Tıp Uzmanları çoğalmaya 

başlarken, hemşirelik alanında sorunlar halen devam etmektedir. Acil servisler yöneticiler 

tarafından genellikle hastaneye ve işe yeni başlayan ya da başka yerlerde çalışamayan sorunlu 

hemşirelerin rehabilitasyon yeri olarak görülmektedir. Bu nedenle zaten yoğun ve sorunlu olan 

acil servisleri hemşireler yeteri kadar sahiplenmemekte ilk fırsatta başka servislere geçmeye 

çalışmaktadırlar. Acil Tıp Uzmanları gibi acil servisleri evi gibi görecek sahiplenecek ‘’Acil 

Hemşireliği’’ sistemi teşvik edilmelidir. Sertifika programları arttırılmalı, ek ücret miktarı 

arttırılmalı, yüksek lisans düzeyinde programlar açılmalıdır.  

7. Acil hastaların taşıma ve yönlendirilmesinde görevli olan ‘’Hasta taşıma ve karşılama 

personellerinin’’ eğitim düzeyler yetersizdir. Bunlara yönelik sertifika programları yapılmalı 

ve sertifikasız çalışılmasına izin verilmemelidir.  

8. Sağlıkta dönüşümle beraber acil servislere olan hasta sayısı çok artmıştır. Bu sayı dünya 

standartlarının çok üstündedir. İstanbul ilinde en küçük kamu hastanesi acil başvuru sayısı 500 

civarında olurken bu oran 500-2500 arası değişmektedir.  

9. Dünyadaki gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde acil hasta başvuru oranları %20-

50 arası değişmekteyken ülkemizde %150 oranlarına ulaşmıştır. 

10. Hastanelerdeki toplam hasta başvurularının %20-30’u acil servilere olmaktadır.     

 

11. Maalesef bu hastalara hastane personelinin %2-5’i ile hizmet verilmektedir. 

12. Bazı acil servislerimizde bir doktor günde tek başına 300-350 acil hasta bakmaktadır.  

13. Bu hastalar içinde gerçek acil hastaları %5-20 arası değişmektedir.  

14. Hastanelere 112 veya diğer ambulanslarla getirilen hastalar toplam acil hastaları içinde %3-6 

arasındadır. Bu oran çok daha fazla olmalıdır. 112 ile getirilen hastalarında yaklaşık yarısının 

gerçek acil hasta olmadığı görülmektedir.   

15. Yeşil alan hastası olduğu halde tetkik istendiği ya da serum, enjeksiyon tedavisi yapılması 

nedeniyle Sarı alan hastasına dönüştürülen hastalar nedeniyle Sağlık Bakanlığı verilerinde Sarı 

alan hastası fazla görülmektedir.  

16. Yeşil alan (acil olmayan ayaktan başvuran hastalar) ise %30-50 arası değişmektedir.  

17. Özellikle mesai saatleri dışında, geceleri, hafta sonları ve bayramlar gibi uzun tatil günlerinde 

poliklinikler kapanırken ve hastane sağlık personel sayısı azalırken, acil hasta sayısı en az 

mesai saatindeki gibi yüksek kalmakta hatta daha fazla olmaktadır. Mesai saatleri dışında bu 

hastalar için tatil poliklinikleri açılmalıdır.  
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18. Bu hastaların çoğu aile sağlığı merkezlerinde tedavi edilebilecek Yeşil alan hastalarıdır. Bu 

hastalar için tatillerde de açık olan aile sağlığı merkezleri planlanmalıdır.  

19. Acil hasta sayıları acil hastalara bakacak personel sayısından çok fazladır. Bizde normal gibi 

görülen bu sayılar dünyada ‘’afet’’ olarak tanımlanmaktadır. Bu yüksek sayıdaki hasta sayıları 

gerçek acil hastalara ayrılan zaman süresini azaltmakta, acil hasta bakım kalitesini olumsuz 

etkilemektedir.  

20. Yoğun bakımlardaki yatak başı personel tanımında olduğu gibi hasta sayısına orantılı olarak 

acil servis personel sayısı (uzman, asistan, hemşire, temizlik, güvenlik gibi) arttırılmalı, 

hastane yöneticileri bu konuda yeni planlamalar yapmalıdır.  

21. Acil servislerde yoğun bakım sevki gereken hastalar incelendiğinde triaj oranlarına benzer 

olarak en fazla 1.Düzey, sonra 2. Düzey ve en az 3. Düzey yoğun bakım hastaları olduğu 

görülmektedir. Hastanelerde yoğun bakım yataklarının yetersizliği nedeniyle yoğun bakım 

hastalarının çoğu acil servislerde takip edilmekte, 1 ve 2. Düzey hastalarının çoğu takip ve 

tedavi süresini acil servislerde tamamlamaktadırlar.  Her hastanenin acil başvuru sayısı ve 

hasta triaj oranları ile orantılı yoğun bakım servisleri ve yatakları açılmalıdır. 

22. Hastane yatakları her hastanenin acil başvuru hasta sayı ve özelliklerine göre yeniden 

planlanmalıdır. E5 gibi yoğun travmaların gelme olasılığı yüksek olan hastanelerde acil yatak 

sayıları hasta sayısı az olan bölümlerde azaltılırken, ortopedi, genel cerrahi, beyin cerrahisi ve 

göğüs cerrahisi gibi bölümlerin yatak sayıları arttırılmalıdır.   

23. Poliklinik randevu sistemlerinde yaşanan zorluklar acil hasta başvurularını arttırmaktadır. 

Polikliniklerde acillere yönlendirilen hastalar yerine, acil servislerden polikliniklere hasta 

yönlendirmelerle ilgili çalışmalar yapılmalıdır.    

24. Acil hastalar incelendiğinde, akut hastalıklar dışında, diyabet, astım, kronik obtrüktif akciğer 

hastalığı, hipertansiyon, koroner arter hastalığı, ritim bozukluğu, romatizmal hastalıklar gibi 

kronik hastalıkların aile sağlığı merkezleri gibi 1.basamak ve hastane poliklinikleri gibi 

2.basamak hizmetlerinden düzenli takip ve tedavilerindeki yetersizlikler (ilaç alamama gibi) 

nedeniyle alevlenerek akut hale gelen (diyabetik koma, hipertansif akciğer ödemi, astım atağı 

gibi)hastaların kırmızı alan hastalarının büyük bir kısmını oluşturduğu görülmektedir. Bu 

hastalar yoğun bakım ihtiyaçlarınının da önemli kısmını oluşturmaktadır. Bu hastalar ile ilgili 

1. Ve 2. Basamak düzeyinde iyi ve doru bir takip sistemine ihtiyaç vardır. 

25. Akut ya da kronik nedenlerle (zehirlenme, böbrek yetmezlikleri gibi) acil diyaliz yada 

hemofiltrasyon gereken hastalar mesai saatleri dışında dializ ünitelerinin çalışmaması 

nedeniyle acil servislerde kateterleri takılı ve medikal stabilizasyonları sağlanmış olarak 

saatlerce beklemek zorunda kalmaktadırlar. Özellikle anstabil hastalar için bu durum daha 

önem arz etmekte, gecikmeler hasta mağduriyetine neden olmaktadır. Bu hastalar için 

özellikle 3.basamak hastanelerinde 24 saat acil dializ ya da hemofiltrasyon hizmeti veren 

üniteler (nefroloji, yoğun bakım) planlanmalı ya da acil bunların acil servisler içinde 

verilebilmesi için gerekli düzenleme ve eğitimler yapılmalıdır.  

26. Endoskopi üniteleri 24 saat açık olmalıdır. Gastrointestinal kanama tanısı alan ve endoskopi 

yapılırsa 2 saat içinde eksterne olabilecek hastalar mesai başlayıncaya kadar hafta sonlarında 2 

tam gün acil servislerde gereksiz takip edilmek zorunda kalınmaktadır. Bu sürede tüm 

sorumluluk ve bakım acil servise olmaktadır.  

27. Kamu hastanelerinde yeterli yoğun bakım yataklarının olmaması acil tanı ve tedavisi 

tamamlanan hastaların acil servilerde gereksiz yere uzun süre kalmalarına neden olmaktadır. 

Bu durum hem hastalar için olumsuz koşullar yaratmakta, hem de aynı süre içinde yüzlerce 

yeni acil hasta karşılamak zorunda kalan acil çalışanlarının bir taraftan da bu hastaların takibi 

ile uğraşmalarına neden olmaktadır.  

28. Acil tanı ve tedavisi yapıldıktan sonra yatak ve personel yokluğu nedeniyle servis ve yoğun 

bakıma yatırılamayan hastalar daha yeterli personel ve yer olmadığı halde yetersiz fiziksel 

ortam ve personel ile günlerce acil servisler içinde bakılmak zorunda kalınmaktadır. Bunlar 

için yeni bir mevzuat çalışması yapılmalıdır.  
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29. Hastalar ASKOM kuralları gereği İkinci basamaktan üçüncü basamak acil servislerine 

kolaylıkla getirilirken, stabil hale getirilmiş, sadece yatarak bir süre tedavi gereken hastaların 

üçüncü basamaktan ikinci basamağa nakli yapılamamaktadır.   

30. Acil başvurularının neredeyse tamamının kamu hastanelere olduğu görülmektedir. Diğer 

branşlarda olduğu gibi kamunun yükünü azaltmak için özel hastanelerin acil servislerinin de 

acil hastalar tarafından tercih edildiği yerler haline getirecek politikalar (özellere Acil Tıp 

Uzman kadrolarının açılması, Vakıf üniversitelerine asistan desteği teşviki gibi) ve diğer 

destekler geliştirilmelidir.  

31. Yeşil (acil olmayan) hasta sayısı ile kırmızı (acil) hasta sayısı aynı değerde 

değerlendirilmektedir. Oysa kırımızı kodlu bir travma hastasına ya da kardiyak arrest hastasına 

ayrılan zaman 30 – 90 dakika arası değişmektedir. Kırmızı ve sarı hastaların puan ve ödeme 

sistemi yeşil hastalardan daha yüksek olmalı, bu hastalara daha fazla zaman ayrılmalıdır.  

32. Acil servislerde tanısı konulan hastaların servis ve yoğun bakım yatışlarının, ameliyatlarının 

ve diğer girişimlerinin daha hızlı gerçekleşmesi, hastaların mağduriyetlerinin azaltılması için 

acilden yatırılan ve acilden ameliyata alınan hastalara diğer hastalardan daha fazla puan ve 

ödeme verilmelidir.   

33. Diğer kamu ve diğer branşlarda (yoğun bakımlar gibi) yaz aylarında, bayramlarda ve yıllık 

izin zamanlarında personel yetersizliği nedeniyle servisler ya da yataklar kapatılırken, yani 

personele düşen iş yükü korunurken, acil servislerde personel azlığı nedeniyle mesai 

kaydırılması suretiyle izinler kullanılmakta, olan personelin daha da azalması nedeniyle 

personel başına düşen iş yükü artmakta zaman zaman iki katına çıkmaktadır. Bu nedenlerle 

normal zamanlarda dahil olmak üzere özellikle tatil zamanlarında ek personel desteği 

sağlanmalıdır.   

34. Son zamanlarda Suriyelilerin de ülkemizde bulunmaları nedeniyle acil servise başvuran 

kimsesiz hasta sayılarında bir atış gözlenmektedir. Bunlarla ilgili her hastane acil servisine bir 

Sosyal Hizmet Uzmanı istihdamı yapılarak, onlar aracılığı ile sosyal desteğin sağlanması 

planlanmalıdır.   

35. Acil servislerde, acil servislerdeki personelin bakabileceğinden fazla olan hasta başvuru sayısı, 

yatırılamayan hastaların gereksiz acil servis kalışları, yukarıdaki diğer branşları acildeki 

hastalara yeteri kadar sahiplenmemesi gibi sebepler yalnız acil hasta bakım kalitesini 

düşürmekle kalmayıp, hastaya ve hasta yakınlarına ayrılan zamanı ve iletişimi azalttığı için 

sağlık personeli, hasta ve hasa yakınları arasında gerginliklere, zaman zaman sözel hatta 

fiziksel şiddete varan olaylara neden olmaktadır.  

36. Hasta sayısı aşırılığı, personel sayısı azlığı, kötü fiziksel ortam, yatış sorunlarının 

çözülememesi, hastalara ayrılan zamanın yetersizliği, gerçek acil hastaları atlama endişesi, 

sorunların nedeni olarak sistem yerine acil çalışanlarının davranışlarının görülmesiile 

karşılaşılan sözel ve fiziksel şiddet, özveriyle çalışan acil çalışanlarında tükenmişlik 

sendromunun erken görülmesine, son zamanlarda çalışılacak bir ortam olarak tercih 

edilmemesine, istifalara ve hatta intiharlara neden olmaktadır.   

37. Acil servislerde artan şiddet olaylarına müdahale etmek ve caydırıcılığı arttırmak için güvenlik 

ve emniyet güçleri desteği arttırılmalı, hastane polisinin ve güvenlik personelinin yetkileri 

arttırılmalı, sağlık personeline yapılan sözel ya da fiziksel şiddetin cezası arttırılmalı, 

ertelenmeden hemen uygulanmalıdır.   

38. Gerçek acil hasta bakım kalitesini arttırmak, acil çalışanlarının daha verimli ve daha huzurlu 

çalışmalarını sağlamak için sorunların tespiti ve çözümü için gerekli çalışmalar bir an önce 

düzenlenmeli, acil personel sayılarının arttırılması ve acil olmayan hastaların acil servis 

başvurularını azaltarak acil hasta sayılarının azaltılmasına yeni sağlık politikaları 

geliştirilmelidir.  

 

 



37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

 

 

 

 

 

Bilimsel Kurul  
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Hacer ŞENGÜL……………. Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi   

Erkan ACAR……………….. Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hast. 
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Yrd. Doç. Dr. Şirin NEVZATOĞLU Beykent Üniv. Diş Hekimliği Fakültesi  

Dt. Z. Selin SİRİK…………. Sultangazi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  
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Dt. Ömer Faruk ŞARKAM… Mostdental 
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AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN DURUM VE ANALİZİ 

İstanbul nüfusu ve Türkiye’nin en kalabalık hasta kapasitesi düşünüldüğünde, İstanbul için yapılan ve 

yapılması planlanan sağlık uygulama projeleri, çok daha özellikli olmalıdır. Dünyanın en büyük 

metropollerinden biri olan İstanbul için, sağlık çalışan sayısı, sağlık personelinin şehirdeki dağılım oranı, 

sağlık hizmetinin kamu-özel üniversite kurumlardan temin edilme oranı, ilçelerin nüfus yoğunluk farkları, 

trafik yoğunluk farkları, birinci–ikinci-üçüncü basamak sağlık tesislerinin bölgelere 

göre dağılım oranları, vb. pek çok faktör incelenmelidir.  

1-İSTANBUL’DA AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ VEREN KAMU KURUMLARININ 

MEVCUT YAPISI VE DURUMLARI 

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sunulan “Ağız Diş Sağlığı Hizmetleri” 2016 ve 2017 

verileri 6 bölge olarak incelendiğinde şu analizler yapılabilir:  

1.1- İstanbul İli’nde, kamuya ait 16 adet Ağız Diş Sağlığı Merkezi ve 2 adet Ağız Diş Sağlığı 

Hastanesi ile 32 adet Özel Ağız Diş Sağlığı Merkezi hizmet vermektedir. Kamu ve Vakıf 

Üniversitelerinin Diş Hekimliği Fakülteleri de 16 noktada hizmet sunmaktadır. İstanbul’un 

5 bölgesinde de hizmet veren Kamu veya Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

bulunmaktadır (Tablo 1). 

 

Tablo 1: İstanbul İli İçinde Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Veren Kurumların Dağılımı 

 

Kaynak: İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunan Sağlık Kuruluşları, Ağustos 

2017. 

1.2-İstanbul’da Kamuda Çalışan diş hekimi oranı, %17.76’dır (En yüksek Anadolu Güney 

Bölgesinde: %22.9; En düşük Fatih Bölgesinde: %10.37). Ağız diş sağlığı hizmetleri çoğunlukla serbest 

diş hekimleri tarafından yürütülmektedir (Tablo  

 

Tablo 2: Bölgelere Göre Diş Hekimlerinin Dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü verileri, 2016. 

 

KAMU 

ADSM

ÖZEL 

ADSM
ÜNİVERSİTE ADSH TOPLAM

16 32 16 2 66
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Yukarıdaki tablolarda Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde Toplum Sağlığı Merkezlerinde hizmet sunan 

diş hekimi sayıları dahil edilmemiştir. Söz konusu diş hekimi sayısı 50 olup ilçelere göre dağılımı Tablo 

3’da yer almaktadır.   

 

 

 

 

 

Tablo 3: İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde Toplum Sağlığı Merkezlerinde hizmet 

sunan diş hekimi sayıları (Bölgelere göre)  

Kaynak : İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü / Ekim 2017 

 

3- Kamuda çalışan diş hekimi başına düşen nüfus sayısı 13.705’tir (En yüksek Fatih Bölgesinde: 25.597; 

En düşük Anadolu Kuzey Bölgesinde: 9.134) (Tablo 2 ve 3). 

Tablo 3:Bölgelere Göre Ağız Diş Sağlığı Merkezlerine Başvuru Oranı  

 

MERKEZE 

BAŞVURA

N HASTA 

SAYISI 

NÜFUSU

N 

BAŞVUR

U ORANI 

0-18 YAŞ 

HASTA 

SAYISI 

KAMU 

HEKİMİ 

BAŞIN

A 

DÜŞEN  

HASTA  

SAYISI 

POLİKLİN

İK SAYISI 

KAMU HEKİMİ 

BAŞINA DÜŞEN 

POLİKLİNİK 

SAYISI 

ANADOLU 

KUZEY  830.616 %28.3 151.158 2.587,59 1.312.106 4.087,56 

ANADOLU 

GÜNEY  409.295 %19.1 85.456 2.923,53 584.502 4.175,01 

BAKIRKÖY  531.595 %22.7 83.600 3.072,80 813.983 4.705,10 

ÇEKMECE  409.600 %14.1 81.607 2.968,11 616.083 4.464,37 

BEYOĞLU  480.900 %20.6 100.376 2.290,00 790.037 3.762,08 

FATİH  206.050 %12.0 3.889,6 3.075,37 281.337 4.199,06 

TOPLAM  2.868.056 %19.95 541.093 2.734,09 4.398.048 4.192,61 

Kaynak: İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü verileri, 2016. 

1.3- Tüm bölgelerdeki Kamu kurumlarına ağız diş sağlığı hizmeti almak üzere yapılan hasta 

başvuruları incelendiğinde; Kamuda çalışan diş hekimi başına düşen hasta sayısının 2.734 olduğu 

SAĞLIK BÖLGESİ GÖREV YAPAN DİŞ HEKİMİ SAYISI 

ANADOLU GÜNEY  8 

ANADOLU KUZEY  14 

BAKIRKÖY BÖLGESİ 6 

BEYOĞLU BÖLGESİ 9 

ÇEKMECE BÖLGESİ 10 

FATİH BÖLGESİ 3 

İL TOPLAMI 50 
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görülmektedir. (En yüksek Bakırköy Bölgesinde: 3.072; En düşük Beyoğlu Bölgesinde 2.290) (Tablo 2 

ve 3). 

1.4- Kamu kurumlarında gerçekleştirilen poliklinik sayıları değerlendirildiğinde; tüm bölgelerde 

kamu diş hekimi başına düşen yıllık poliklinik sayısının 4.192 olduğu görülmektedir. (En yüksek Fatih 

Bölgesinde 4.199; En düşük Anadolu Kuzey Bölgesinde: 4.087). Her bir kamu diş hekimi için günlük 

ortalama poliklinik sayısı; 19.05 olarak hesaplanmıştır. [4192 / 20 (ayda çalışılan gün sayısı) x11 (yılda 

çalışılan ay sayısı)] (Tablo 3). 

1.5- Kamu kurumlarında tüm bölgelerde ünit başına düşen hasta sayısı 2.337’dir (En yüksek 

Bakırköy Bölgesinde: 2.843; En düşük Beyoğlu Bölgesinde 1.864) (Tablo 4). 

 

 

Tablo 4: Bölgelere Göre Ağız Diş Sağlığı Merkezlerindeki Ünit Dağılımı  

 

KAMU 

ÜNİT 

SAYISI 

ÜNİT BAŞINA 

DÜŞEN HASTA 

SAYISI 

ÖZEL 

ÜNİT 

SAYISI 

ANADOLU 

KUZEY 338 2.457 1.439 

ANADOLU 

GÜNEY 149 2.747 565 

BAKIRKÖY 187 2.843 899 

ÇEKMECE  189 2.167 748 

BEYOĞLU  258 1.864 1.132 

FATİH 106 1.944 611 

TOPLAM  1.227 2.337 5.394 

Kaynak: İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü verileri, 2016. 

 

1.6- Kamu kurumlarında uygulanan her bir koruyucu ve tedavi edici girişim sayıları; bölgeler 

arasında uzman diş hekimi sayılarının farklı olması nedeniyle, incelemeye alınmamıştır. 

1.7-  İstanbul’da Sağlık Bakanlığı Ağız ve Diş Sağlığı Hizmet verilerine baktığımızda nüfusun % 

70’ine kamuda hizmet verilmekte olup % 30’u Özel ve Üniversitelerde karşılanmaktadır. Özel sektörün 

verileri elimizde bulunmadığından dolayı tabloya eklenememiştir. 
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Diş Hekimi ve İş Yükü Dağılımı  (%) 

 

 

 

 

 

 

 

70,7

23,0

9,49,4

21,2

39,7

19,9

55,8
50,9

Poliklinik Muayene Oranı Diş Üniti Oranı Uzman Diş Hekimi Oranı

Sağlık Bakanlığı

Üniversite

Özel

İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI 2016 YILI 

 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ VERİLERİ 

Ünit Sayısı 1164 

Uzman Diş Hekimi 110 

Diş Hekimi 932 

Hasta Sayısı 2.869.244 

Poliklinik Sayısı 4.398.049 

Diş Çekimi 765.198 

Kanal Tedavisi 365.046 

Dolgu Sayısı 1.420.695 

Cerrahi Müdahale 137.509 

Sabit Protez 1.054.940 

Hareketli Protez 75.674 

FissurSelanat Uygulanan Hasta Sayısı 66.652 

Yerel Flor Uygulanan Hasta Sayısı 59.914 
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Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri (tüm sektörler) 

 

2.ÇIKARILABİLECEK SONUÇLAR 

2.1- Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerinin yeterliliğinin hesaplanmasında en önemli ölçütlerden biri diş 

hekimi başına düşen nüfus oranıdır. İstanbul İlinde kamuda çalışan diş hekimi başına düşen nüfus oranı 

13.705’dir. Hem kamu hem de özel sağlık kurumlarında çalışan diş hekimi sayıları birlikte 

değerlendirildiğinde; bir diş hekimine 2.434 kişinin düştüğü görülmektedir. Avrupa Birliği Ülkelerinde 

2015 raporlarına göre; aktif çalışan Diş Hekimi / Nüfus Oranı ise,  1/ 1.433 kişidir. 

2.2- İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 2016 verilerine göre; İstanbul İlinde tüm kamu ve özel 

kurumlarda çalışan diş hekimlerinin sayısı göz önüne alındığında, 100.000 kişiye 41.1 diş hekimi 

düşmektedir. 2015 Türkiye Sağlık İstatistikleri sonuçlarında ise; İstanbul İli için 100. 000 kişiye 44 diş 

hekimi düştüğü kayıtlanmıştır.  

2.3-İstanbul nüfusunun %19.95’i kamu ağız diş sağlığı hizmetlerinden yararlanmak  üzere 

başvuruda bulunmaktadır (En yüksek Anadolu Kuzey Bölgesinde %28.3; en düşük Fatih Bölgesinde: 

%12) (Tablo 3). Nüfusun kamu hizmetlerinden yararlanma oranının artırılması gerekmektedir. Tüm 

Türkiye nüfusunun yaklaşık %90’ının Sosyal Güvenlik Kapsamında olması; buna karşın hizmet için 

başvuru oranının İstanbul İlinde %20 lerde kalması, iki sorunu düşündürmektedir. Ya bireyler Ağız Diş 

Sağlığı tedavi hizmetlerine kolayca ulaşamamaktadır (kolayca randevu alamamak gibi), ya da talepleri 

karşılanamamaktadır (uzman hekim bulamamak gibi). Bunların dışında, bu kamu merkezlerinde yapılan 

hizmetlerin hasta memnuniyetini karşılayamamasının da; hastaların kamudan değil de, özel ağız diş 

sağlığı merkezi ve özel diş hekimlerinden hizmet talep etmelerine yol açtığını düşündürebilir. 

2015 Sağlık İstatistik Yıllığı verilerine göre; Ülkemizde bir yıl içinde tüm sektörler bazında diş 

hekimine kişi başı müracaat sayısı 0.5’dir. Yani, bireyler iki yılda bir diş hekimine gitmektedirler. 

İstanbul’da ise, bu oran 0.36’dır (Grafik 1 ve Grafik 2). Bu veriler, bireylerin özel diş hekimlerine gitme 

oranlarının da düşük olduğunu göstermektedir. Avrupa Birliği Ülkelerinin büyük bir bölümünde ise, 

bireyler her yıl en az bir kez diş hekimine gitmektedir. 
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Grafik 1. Yıllara  Göre Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerine Müracaat Sayıları, Tüm Sektörler, Türkiye 

Kaynak: Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2015. 

 

 

 

Grafik 2. İBBS-1’ e  Göre Kişi Başı Diş Hekimine Müracaat Sayıları, Tüm Sektörler, Türkiye, 2015. 

Kaynak: Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2015. 
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3- ÖNERİLER 

Bireylerin ağız diş sağlığı koruyucu ve tedavi hizmetlerinden yararlanma oranlarının veya 

başvuruların artırılması gerekmektedir. Çünkü ülkemizde diş çürükleri prevalansı yaş gruplarına göre 

değişmekle birlikte; %80-90 oranında seyretmektedir. Yani ağız diş sağlığı hizmetlerinden yararlanmama, 

bireylerin ihtiyacı olmadığı için değildir. Ağız diş sağlığı hizmetlerinden yararlanma oranını etkileyen 

ekonomik veya sosyal faktörlerin araştırılması ve “neden diş hekimine gitme oranı düşük” sorusuna cevap 

bulunması gerekmektedir. 

Bireylerin sağlık hizmetlerinden yararlanmasını etkileyen faktörlerin başında kolay ulaşılabilir 

olunması gelmektedir. Bireyler sadece kamu sağlığı merkezlerinden değil, en yakınlarındaki özel diş 

hekimlerinden de SGK kapsamında yararlanma olanağı bulduklarında daha rahat ağız diş sağlığı hizmeti 

alabileceklerdir.  

Kamu merkezleri şu ana kadar tüm ağız diş sağlığı sorunlarını çözmekte yetersiz kalmaktadır. 

Çünkü bu merkezlerde sadece tedavi hizmeti verilmektedir. Ağız diş sağlığının en önemli ve yaygın 

hastalıklarından olan çürük ve diş eti hastalıklarının önlenmesine ilişkin koruyucu ve sağlığı geliştirici 

çalışmalar yetersiz kaldığı için mevcut sorunlar çözülmeye çalışılırken yeni sorunların gelişmesi 

engellenememektedir. Örneğin, Bakırköy ve Fatih Bölgelerinde diş hekimi başına düşen poliklinik sayısı 

göz önüne alındığında; diş hekimi sayısı yetersiz görülmektedir. Bu nedenle, bazı bölgelerde özel diş 

hekimlerinden hizmet alınarak bireylerin ağız diş sağlığı hizmetlerine ulaşımı kolaylaştırılabilir. 

Ağız diş sağlığının geliştirilmesi hedeflendiğinde, SGK kapsamındaki bireylere her yıl en az bir 

kez diş hekimine gitme zorunluluğunun getirilmesi; hem erken teşhis ve tedavi olanaklarını hem de 

koruyucu hizmetlerden yararlanma oranını artıracaktır. Ancak bu durumda, zaten yetersiz olan kamu 

hizmetleri bu talebi karşılayamayacaktır. Özel diş hekimlerinden hizmet alınması, sorunların çözümünde 

en önemli yol olarak görülmektedir. 

4-TÜRKİYE’DE AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN GERİ ÖDEME ŞEKLİ 

  

Bilindiği gibi Dünya Sağlık Örgütü diş ve diş eti hastalıklarını önlenebilir bulaşıcı olmayan hastalıklar 

grubunda tanımlamaktadır. Demek oluyor ki koruyucu diş hekimliği hizmetlerine yeterince önem 

verildiğinde, bireylere oral hijyen eğitimi verildiğinde ve belli aralıklarla diş hekimi kontrolüne 

yönlendirildiğinde bu hastalıkların büyük ölçüde önüne geçilmiş olacaktır.  

 Bunu sağlamak amacıyla gerek OECD gerekse bazı Avrupa Birliği ülkelerinde uygulandığı gibi, 

0-18 yaş ve 65 yaş üzeri hastaların sağlık giderlerinin karşılanması mevcut mevzuat hükümleri 

çerçevesinde sürdürülmelidir. 18-65 yaş arası bireylere ise her yıl kontrol zorunluluğu getirilmek şartıyla 

tedavi giderleri karşılanmalı, kontrolünü aksatan hastalardan belli oranda katkı payı alınmalıdır.  

 Kamudan hizmet alan hastalara katkı payı ödeme koşuluyla farklı tedavi seçenekleri sunulmalıdır.  

 Katkı payı miktarları yapılacak olan girişimsel işlemin özelliğine göre ilgili bölümlerce 

belirlenmelidir.  

Resmi Gazete Tarihi: 03.02.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29256 
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5-AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ VE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANELERİNDE 

PROTEZ HİZMET ALIMI İLE İLGİLİ SORUNLAR 

Bilindiği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulama Tebliğine göreADSM ve ADSH’lerde kurum 

imkanlarıyla yapılamayan diş protez hizmetleri serbest piyasadan hizmet alımı yöntemiyle 

karşılanmaktadır.  

 Bu süreç gerçekleştirilirken Kamu İhale Kurumu (KİK)’ nun personele dayalı hizmet alımları 

ihale mevzuatı esas alınarak satın almalar sonuçlandırılmaktadır. Bu mevzuat, hizmetin sağlık tesislerinde 

verildiği şekle uygun hazırlanmıştır. Oysa diş protez laboratuvarları, diş protez ürünlerini kendi iş 

yerlerinde üretmektedirler. Dolayısıyla, hizmet alımı hem hizmet hem mal alımı olarak 

gerçekleştirilmektedir.  

 Yukarıda bahsedilen mevzuat, diş protez laboratuvarlarının bir kurumun hizmet ihalesini aldığı 

takdirde başka bir kuruma talip olmasını engelleyici herhangi bir hüküm taşımamaktadır. Bakanlığımız 

Diş Protez Laboratuvarları Ruhsat Yönetmeliği göz önüne alındığında bu olay çok büyük sakıncalar 

yaratmaktadır. Şöyle ki; 100 ünitli veya 50 ünitli ADSM’ nin ve ADSH’ nin ihalesini alan bir firma 

istediği kadar diğer kurumlara da teklif verebilmekte, ihale üzerinde kaldığında ise birden fazla kurumun 

yükünü taşıyamamakta ve kurumların bilgisi dışında tamamen kendi tasarrufu doğrultusunda alt 

yüklenicilere işleri dağıtmaktadır. Bu durum, en başta vatandaşımızın sağlık kurallarına uygun olarak 

doğru ve kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi ilkesine zarar vermektedir. 

 Sağlık Bakanlığına bağlı ADSM ve ADSH’ lerin standartları ve ünit sayıları farklılık 

gösterdiğinden; her kurumun kendi kapasitesine göre yeterlilik kriterlerini belirleyerek diş protez 

laboratuvarlarından bu hizmeti satın alabileceği ve diş protez laboratuvarlarının da kapasite raporlarının 

denetlenerek kaç ünitli, kaç kuruma hizmet verebileceğinin belirlendiği bir mevzuatın oluşturulması 

gerekmektedir. Tüm bu sıkıntılardan kurtulabilmenin yöntemi, ilgili mevzuat için alt yapı çalışmalarına  

bir an önce başlanması ve yürürlüğe konmasıdır. 

 Aksi takdirde; zaten performans sisteminin hızlı çalışma gerektiren yapısı altında her geçen gün 

yıpranan diş hekimlerinin, bir de vasıfsız diş protez laboratuvarlarının hatalarından kaynaklanan 

sıkıntılarla uğraşmaları, hizmet kalitesini olumsuz yönde etkileyecektir. 

 Diş protez laboratuvarlarından hizmet alımı ihalelerinin, personele dayalı hizmet alımları 

mevzuatına göre gerçekleştirilmesi nedeniyle; bu ihaleler sonucunda ülkemizdeki serbest diş protez 

laboratuvarlarının birçoğu mali sıkıntılar içerisine girerek (kurumlardan iş yüklenebilmek için maliyetinin 

altında teklifler verdiklerinden) faaliyetlerine son vermek zorunda kalmaktadırlar. Ya da aşırı düşük 

tekliflerle yüklendikleri işi yasaklanmadan sonlandırabilmek için, kendi müesseselerinde çalıştırdıkları 

personele iş kanunlarına aykırı şekilde gayri resmi olarak aşırı yüklenmek zorunda kalmaktadırlar. Bunu 

da fazla mesai yaptırmak, düşük ücret ödemek, özlük haklarını layıkıyla vermemek, sağlıksız ve düşük 

kaliteli malzeme kullanmak suretiyle gerçekleştirmektedirler. Hem kurumlardan hizmet alan hastaların 

ağız diş sağlığının hem de serbest diş protez laboratuvarlarının sektörel bazda korunabilmesi için de bu 

mevzuatın yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.  

5.1. Özel Diş Protez Laboratuvarları İle İlgili Mevzuat 

 Yürürlükte olan mevzuat kapsamında, bir diş protez laboratuvarının ruhsatlandırılabilmesi için 

yerine getirilmesi gereken koşullar ve aranılan fiziki şartlar yeniden düzenlenmelidir. Müessesenin insan 

kaynağı kapasitesi, tesis kapasitesi, iş güvenliği kriterleri de belirlenmek suretiyle, hizmet verebileceği 

sağlık tesisine göre kapasite durumu değerlendirme kapsamına alınmalıdır. Sonuç olarak; özel bir diş 

protez laboratuvarının teknik cihaz ve donanımı ve de insan kaynağı, üretebileceği diş protezi sayısı ile 

ilişkilendirilmelidir. Örneğin; hangi büyüklükteki bir diş protezlaboratuvarının, hangi sayıda ve hangi 

çeşitte diş protezi üretebileceği belirlenmelidir. 
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5.2 Protez Hizmet Alımında Alınan Protezlerin Düşük Nitelikli Olması 

Kamu İhale Kurumu ile ilgili diğer ve çok önemli sıkıntımız ise protez laboratuvarlarından yapılan 

hizmet alımı ihalelerinde görülmektedir. Laboratuvarlar, özel sektöre yaptıkları fiyatların nerdeyse ¼’üne 

ihaleleri almaktadır. Nerdeyse malzeme ücretini karşılamayacak fiyatlar ile iş yaptıklarından, kullanılan 

malzemenin ve yapılan işçiliğin seviyesi çok düşük olmaktadır. 

Çözüm  

Ağız ve diş sağlığı merkezlerimizde protez hizmet alımlarında hizmetin kalitesine yönelik ciddi eksiklikler 

yaşanmaktadır.Bu eksiklikler kullanılan malzemenin standartlar altında değerler içermesinden 

kaynaklandığı gibi işçilik kalitesinin düşük olmasından da kaynaklanmaktadır. İşçilik kalitesi diş hekimi 

tarafından protezin teslim aşamasında değerlendirilerek, gerekirse işin yenilenmesi yapılabilmektedir. 

Kullanılan malzemeler ise teknik şartnamede belirtilecek oranlar ile belli standart seviyesi üstünde 

tutulabilir.Bu hususların üniversiteler ile yapılacak  resmi yazışmalar ile bilimsel standart haline 

getirilmesi, tüm ağız ve diş sağlığı merkezleri tarafından yapılacak ihalelerde teknik şartnamede yer 

alması alınacak örneklerin düzenli olarak her ay numune testine tabi tutulması  ve test sonuçlarının kayıt 

altına alınarak kalite standartları açısından  Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi denetimlerinde zorunlu kayıt 

olarak değerlendirilmesi uygun olacaktır. 

6- AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ VE AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HASTANELERİNDE MHRS 

SİSTEMİ İLE İLGİLİ SORUNLAR 

  

Mevcut durumda Sağlık Bakanlığının uyguladığı MHRS sistemi daha çok genel tababet branşları 

düşünülerek hazırlanmış bir sistem olup diş hekimliğine tam uyum göstermemektedir. Şöyleki diş 

hekimliğinin girişimsel işlemleri çeşitliliği ve uygulama sürelerinin farklılığı nedeni ile özel bir 

değerlendirmeye ihtiyaç duymaktadır. Ülke genelindeki ADSM ve ADSH’lerin ünit sayıları ve hekim 

sayıları farklılık gösterdiğinden tek tip MHRS modülü yerine kurumların kendi ihtiyaçlarına göre 

kullanabilecekleri esnek bir MHRS modülü oluşturulmalıdır. Mevcut durumda diş hekimliğinin uzmanlık 

dalları için devam eden MHRS kısmına randevular açılmakta ancak hastalar bu kısımları bilinçsizce 

doldurarak gerçekten uzmana ihtiyaç olmayan işlerinrandevularını almaktadır. Uzman diş hekimleri insan 

kaynağı etkin ve verimli kullanılamamaktadır. Ayrıca hastanelerin ve merkezlerin MHRS kullanım 

oranları düşük görülmektedir.  

Öneri:  

 Genel tababetin yan dalları için MHRS sisteminde oluşturulan yeşil alana diş hekimliğinin 

uzmanlık dallarının eklenmesi, bu sayede hastaların önce entegre kliniklerde çalışan diş hekimlerinin 

muayenesinden geçerek hekimin uzmanlık dalını uygun görmesi halinde yeşil alana hastayı aktarması, 

yeşil alana aktarılan hastanın MHRS’den ilgili uzman diş hekimine randevu alabilmesini sağlanması 

uygun olacaktır. Bu sayede ADSM ve ADSH’lerde MHRS sistemi dışında uygulanan uzmanlık randevu 

sistemleri tamamen ortadan kalkmış ve hem kurumlar hem devatandaş için büyük kolaylık sağlanmış 

olacaktır. Teknik anlamda bunun olabilmesi için Sağlık Bakanlığının MHRS program yazılımları ile 

ASDM ve ADSH’lerde kullanılan HBYS program yazılımlarının birbirine entegre edilmesi yeterli 

olacaktır. Böylece kurumların MHRS kullanım oranlarıda %100’e çıkacaktır. 
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7-SOSYAL GÜVENLİK KURUMU UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) İLE İLGİLİ 

DEĞERLENDİRMELER 

 

Kamu sağlık tesisleri, üretilen hizmetlerin karşılığında elde ettikleri gelirlerle hizmetin 

devamlılığını sağlamaktadırlar. Bu hizmet gelirlerinin büyük bir kısmı, SGK’ lı hastalara sunulan 

hizmetin karşılığında elde edilmektedir. Bu gelirlerle ADSH ve ADSM’ lerin döner sermaye bütçesi 

oluşturulmaktadır. Birçok harcama da, elde edilen bu döner sermaye bütçesinden karşılanmaktadır. 2009 

yılından önce SGK ile hastaneler arasında anlaşma yapılmaktayken; 2009 yılından sonra Sağlık 

Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve SGK arasında global bütçe protokolü imzalanarak ücretlendirme 

yapılmaya başlanmıştır. Global bütçe doğrultusunda; muhasebeleştirilen miktar ne olursa olsun, 

kurumlara ödenen para miktarı global bütçenin öngördüğü hesaptan yapılabilmektedir. 

 Son yıllarda hastane gelirlerinin sabit tutulabilmesi için hasta sayısının, işlem çeşitliliğinin ve 

sayılarının arttırılması zorunda kalınmıştır. Döner sermayeye dayalı ek ödemenin sabit olan kısmının diş 

hekimlerince müktesep hak olarak addedilmesi, bu puana karşılık gelecek kadar dahi hastanenin 

faturasına katkıda bulunmamaları, uzman diş hekimleri sayısının giderek artması ve bunların maaşlarının 

7 katı ek ödeme almaları, ortalamadan ek ödeme alan personel sayısındaki artış gibi nedenlerle diş 

hekimlerinin tavan ek ödeme alabilmeleri için yapmaları gereken girişimsel işlem puanları her geçen ay 

yükselmekte, bu da onlarda ciddi bir kaygı ve küskünlüğe yol açmaktadır. Bunun en önemli nedeni ise; 

sağlık tesislerinin üzerindeki mali yükün artması ve 9 yıldır SUT fiyatlarında artış yapılmamış 

olmamasıdır. SUT fiyatları arttırılmazsa; buna paralel olarak kurumların ürettikleri tahakkuk miktarı da 

artmayacağından, dağıtılabilir döner sermaye tutarı da arttırılamayacaktır. Ya da bunun kompanse 

edilebilmesi için, iş yükünün arttırılması yoluna gidilecektir. Bu durum da; zaten aşırı derecede yorulmuş 

olan diş hekimlerinin puan kaygısı ile daha düşük nitelikli hizmet vermesine, malpraktis olaylarında artışa 

ve meslek hastalıklarının oluşmasına yol açacaktır. 

 Döner sermaye bütçesinden karşılanan giderlerin artmasına neden olan ödemeler aşağıdaki gibidir; 

1- Sarf malzeme alımları, 

2- Hizmet alım giderleri (temizlik, yemek, bilgi işlem, veri girişi vb. asgari ücret artışları), 

3- Döner sermaye bütçesinden maaş alan bazı personeller, 

4- Hazine hissesi, Sağlık Bakanlığı merkez payı SHÇEK payı vergileri, 

5- 375 sayılı KHK uyarınca ödenen sabit ek ödemeler, 

6- Sabit ek ödeme üzerinden ödenen gelir vergileri, 

7- Dava masrafları, 

8- Diş hekimliği pratiğinin yurt dışı kaynaklı dental malzemelere, aletlere ve cihazlara endeksli 

olması nedeniyle döviz kurlarındaki artışlar. 

 Bahse konu giderler her yıl yapılan zamlar neticesinde artmaktadır.  

Çözüm  

İlgili Üniversitelerin Diş Hekimliği Fakültelerinin ilgili birimleri tarafından Ağız ve Diş Sağlığı 

Merkezleri ve Hastanelerinde maliyet analizi yapılarak, SUT fiyatlarının yeniden belirlenmesi 

gerekmektedir.  
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8- KORUYUCU AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI(KADS) 

8-1-Okul Ve Toplu Alanlarda Yürütülen Kads Çalışmaları 

 

İstanbul İlinde Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK) talimatları doğrultusunda Koruyucu Ağız Diş 

Sağlığı Programı (KADSP) çerçevesinde okullarda belirlenen hedef gruplara ağız diş sağlığı eğitimleri, 

ağız diş sağlığı taramaları ve velisi tarafından onam alınan öğrencilere florürlü vernik uygulamaları 

yapılmakta, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine diş fırçası macunu seti dağıtılmaktadır 

Ayrıca toplu alanlarda ağız diş sağlığı eğitimleri, ağız diş sağlığı taramaları yapılmaktadır. 

Yıllara göre eğitim verilen kişi sayısı Grafik …’da, ağız diş sağlığı taraması yapılan kişi sayısı Grafik 

4’deve florürlü vernik uygulama sayısı aşağıdaki grafikte yer almaktadır. 

 

 

 

Grafik 3: Ağız Diş Sağlığı Eğitimi Verilen Kişi Sayısı 

Kaynak : İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü / Ekim 2017 
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Grafik 4: Ağız Diş Sağlığı Tarama Sayısı 

Kaynak : İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü / Ekim 2017  

 

 

 

Grafik 5:Florürlü Vernik Uygulama Sayısı 

Kaynak : İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü / Ekim 2017  
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8-2-Okullarda Yürütülen Ağız Diş Sağlığı Hizmetleri 

Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 2014-2017 yılları arasında yapacağı faaliyetleri kapsayan 

Stratejik Plan’ında “Koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerini geliştirerek sürdürmek” hedefine yer 

verilmiş; bu doğrultuda gerçekleştirilecek faaliyetlere bilimsel ve teknik destek sağlamak amacıyla 

oluşturulanKoruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Bilimsel Danışma Komisyonu’nun tavsiyeleriyle “Koruyucu 

Ağız ve Diş Sağlığı Programı”(KADSP) hazırlanmıştır. 

KADSP öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik farkındalık eğitimlerinin yapılması; anasınıfı 

öğrencileri ve ilkokul öğrencilerine, kademeli olarak florürlü vernik uygulanması; okul sağlığı çalışmaları 

kapsamında, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerinin ağız ve diş muayenelerinin gerçekleştirilmesi; mevsimsel 

tarım işçilerinin çocukları başta olmak üzere dezavantajlı grupta yer alan öğrencilerin belirtilen 

hizmetlere erişimlerinin artırılması faaliyetlerini içermektedir. 

KADSP kapsamında 2014-2015 eğitim öğretim yılında 60 ayını doldurmuş ana sınıfı öğrencileri 

ile başlamış olan florürlü vernik uygulaması her yeni eğitim öğretim yılında bir üst sınıf öğrencilerinin 

uygulamaya dahil edilmesiyle artarak devam etmektedir. İlkokul 4. sınıf öğrencilerine uygulamanın 

yapılması ile programın tamamlanması planlanmıştır.  

2017-2018 eğitim öğretim yılında 60 ayını doldurmuş anasınıfı öğrencileri ile ilkokul 

birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerine iki kez florürlü vernik uygulanması; ilkokulbirinci sınıf 

öğrencilerinin, ilk uygulama öncesinde ağız diş muayenelerinin yapılması ve farkındalık çalışmalarının 

devam ettirilmesi planlanmıştır. 

 

Okullarda yürütülen işlem sayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Yıl 
Eğitim Öğretim 

Yılı/Hedef Kitle 

Ağız Diş 

sağlığı 

Farkındalı

k Eğitimi 

Ağız Diş 

Sağlığı 

Taraması 

Florürlü 

Vernik 

Uygulama 

Sayısı 

Florürlü 

Vernik 

Uygulanan 

Kişi Sayısı 

2014 

2013-2014 Eğitim 

Öğretim Yılı/Ana 

sınıfı 

2.424 1.546 1.525 1.525 

2015 

2014-2015 Eğitim 

Öğretim Yılı/Ana 

sınıfı 

82.284 26.280 18.530 18.530 

2015 

2015-2016 Eğitim 

Öğretim Yılı/Ana 

Sınıfı 

51.063 34.778 15.382 15.382 

2015 

2015-2016 Eğitim 

Öğretim Yılı/ 

İlkokul 1. Sınıf 

96.219 71.932 33.075 33.075 

2016 

2015-2016 Eğitim 

Öğretim Yılı/Ana 

Sınıfı 

82.877 43.153 33.181 20.231 

2016 

2015-2016 Eğitim 

Öğretim Yılı/ 

İlkokul 1. Sınıf 

158.289 86.347 70.999 45.662 

2016 

2016-2017 Eğitim 

Öğretim Yılı/Ana 

Sınıfı 

44.744 409 7.557 7.557 

2016 

2016-2017 Eğitim 

Öğretim Yılı/ 

İlkokul 1. Sınıf 

110.883 67.325 25.394 25.394 

2016 2016-2017 Eğitim 

Öğretim Yılı/ 
97.398 593 26.253 26.253 
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İlkokul 2. Sınıf 

2017 

2016-2017 Eğitim 

Öğretim Yılı/Ana 

Sınıfı 

55.325 2.308 17.105 11.859 

2017 

2016-2017 Eğitim 

Öğretim Yılı/ 

İlkokul 1. Sınıf 

118.690 77.787 50.787 33.880 

2017 

2016-2017 Eğitim 

Öğretim Yılı/ 

İlkokul 2. Sınıf 

104.191 7.540 49.296 32.840 

 

Tablo … :Koruyucu Ağız Diş Sağlığı Programı Kapsamında Ana Sınıfı, İlkokul 1 ve 2. Sınıf 

öğrencilerine Yönelik Olarak Yürütülen Faaliyetler 

Kaynak : İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü / Ekim 2017  

 

 

Sorunlar ve çözüm önerileri 

1.Koruyucu ağız diş sağlığı uygulamalarının etkinliği ölçülmemektedir. Bu da yapılan işlemin yararları 

konusundaki açıklamaları güçleştirmektedir. 

Çözüm 

Başta ağız diş sağlığı taraması olmak üzere tüm uygulamaların oluşturulan otomasyon sistemine online 

olarak kaydedilmesinin gerektiği düşünülmektedir.  

2.Ağız diş sağlığı taramaları sonunda tespit edilen problem hakkında veli ve öğretmenlere bilgi 

verilmekte ancak bu problemin çözümüne yönelik bir sevk sistemi bulunmamaktadır. 

Çözüm  

Muayene sonunda ihtiyaç durumuna göre en uygun ADSM/ADSH’lere (Ağız Diş Sağlığı Merkezi/Ağız Diş 

Sağlığı Hastanesi) sevk yapılması;  bunun mümkün olmaması durumunda tespit edilen problemlerin 

belirli bir öncelik(örneğin 6 yaş dişlerindeki çürükler v.b.) oluşturularak  sınıflandırılması ve  

ADSM/ADSH’lerde sevkle gelen çocuklara ayrılan belirli günlerde/ünitlerde bu problemlerin tedavisinin  

sağlanması; bu ihtiyacın yoğun iş yükü, personel ve alt yapı eksikliği gibi nedenlerle kısa vadede kamu 

hastaneleri tarafından karşılanamaması durumunda ise özel diş hekimlerinden de belli kurallar 

çerçevesinde  hizmet alınmasının etkili bir çözüm olacağı düşünülmektedir.  

3.Florürlü vernik uygulamalarının yapıldığı tüm okullarda fiziki alt yapı koşullarının optimal düzeyde 

olmaması; okul ortamında yapılan florürlü vernik uygulamalarında tükürük izolasyonunun klinik 

ortamında olduğu gibi etkin bir şekilde sağlanamaması; çürük risk değerlendirmesi yapılmaksızın florürlü 

vernik uygulamalarının tüm öğrencilere aynı doz ve sürelerle yapılması gibi nedenler florürlü vernik 

uygulamasının istenilen etki düzeyine ulaşmasını engellemektedir. 

 

Çözüm  

Okullarda ağız diş sağlığı farkındalığı ve diş fırçalama eğitimlerine öncelik verilmesi; okul ağız diş 

sağlığı taramalarında kayıt altına alınan öğrencilerin en yakın kamu ağız ve diş sağlığı birimine, 

yönlendirilerek gerekli koruyucu ve tedavi edici uygulamaların klinik ortamda yapılmasının daha sağlıklı 

olacağı düşünülmektedir.  
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Söz konusu hizmetlerin yoğun iş yükü, personel ve alt yapı eksikliği gibi nedenlerle kısa vadede kamu ağız 

ve diş sağlığı birimi tarafından karşılanamaması durumunda özel diş hekimlerinden de belli kurallar 

çerçevesinde hizmet alınmasının etkili bir çözüm olacağı düşünülmektedir. 

4.Okullarda yürütülen KADSP kapsamında sayısı katlanarak artan hedef öğrenci sayısına karşın hizmet 

veren diş hekimi sayısı son derece yetersiz olup, ihtiyacı karşılamamakta ve tedavi edici hizmet sunan diş 

hekimlerinin de eğitim öğretim dönemi süresince tarama ve florürlü vernik uygulamalarında 

görevlendirilmesi gerekmektedir. Bu durum tedavi edici hizmetleri aksatmaktadır. 

Sayılarla ifade edildiğinde ortaya şöyle bir tablo çıkmaktadır.2017-2018 eğitim öğretim yılı hedef öğrenci 

sayısı 755.175’dir. 50 diş hekimi tarafından programın tamamlanması mümkün olamayacak olup; ayrıca 

108 diş hekimine ihtiyaç duyulmaktadır. Bölgelere göre hedef öğrenci, diş hekimi ve ihtiyaç duyulan diş 

hekimi dağılımı aşağıdaki Tablo …’da yer almaktadır. 

SAĞLIK BÖLGESİ 

 HEDEF 

ÖĞRENCİ 

SAYISI 

GÖREV 

YAPAN DİŞ 

HEKİMİ 

SAYISI 

İHTİYAÇ DUYULAN DİŞ 

HEKİMİ SAYISI 

ANADOLU GÜNEY  114.660 8 16 

ANADOLU KUZEY  144.396 14 18 

BAKIRKÖY BÖLGESİ 121.379 6 18 

BEYOĞLU BÖLGESİ 104.273 9 12 

ÇEKMECE BÖLGESİ 177.695 10 27 

FATİH BÖLGESİ 92.772 3 17 

İL TOPLAMI 755.175 50 108 

 

 

Tablo 5 : KADSP Kapsamında 2017-2018 EÖY Okullarda Hedef Öğrenci ve Görev Yapan/ İhtiyaç 

Duyulan Diş Hekimi Sayıları  

Kaynak : İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü / Ekim 2017 

 

Çözüm  

Ağız diş sağlığı hizmetlerinin, koruyucu ve tedavi edici ağız diş sağlığı hizmetleri ayrımı yapılmaksızın 

bütünlüklü olarak planlanması, Sağlık Bakanlığı bünyesinde özellikle planlama, koruyucu ve tedavi edici 

ağız diş sağlığı hizmetleri, sürveyans, araştırmalar, eğitim vb. konularını belirlemek ve takip etmek üzere 

bir yapı oluşturulması; bu yapının konusunda yetkin  bir diş hekimi tarafından yönetilmesinin/koordine 

edilmesinin  gerektiği  düşünülmektedir. 

5.İHSM dışında İstanbul İlinde okullarda diş hekimliği fakülteleri tarafından ağız diş sağlığı eğitimleri ve 

ağız diş sağlığı taramaları; belediyeler tarafından ağız diş sağlığı taramaları sivil toplum kuruluşları 

tarafından ağız diş sağlığı eğitimleri, ağız diş sağlığı taramaları ve florürlü vernik uygulamaları 

yapılmaktadır. 
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Çözüm  

İl bazındaki KADS hizmetleri sunumu konusunda koordinasyon sağlanmalıdır. 

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulacak “Koruyucu Ağız Diş Sağlığı Çalışmaları Koordinasyon 

Merkezi” koordinasyonuyla planlama yapılmalı ve işlemler belirlenen düzen içerisinde yürütülmelidir. 

Okullarda gerçekleştirilen her türlü tarama ve girişimsel işlemlerle ilgili bilgi İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

tarafındanİl Sağlığı Müdürlüğüne iletilmelidir. Bu hem işlemler için izin verilip verilmediği hakkında 

kontrolün yapılmasını, hem de sonuçların değerlendirilmesini sağlayacaktır. 

5.Aile Diş Hekimliği projesi aktif hale getirilmeli. Aile hekimliği ile aile diş hekimliği bir arada 

yürütülürse ortaya çok sağlıklı bir hizmet çıkar. 

6.Çocuklarımızın ağız ve diş sağlığını korumak için her ağız ve diş sağlığı merkezine bağlı bağımsız 

olarak pedodonti poliklinikleri açılmalıdır. 

7. Üniversitelerin çocuk gelişimi bölümündeki öğrencilere koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetler 

açısından eğitimler verilmeli. 

8.Sağlık bakanlığının ağız ve diş sağlığı ile ilgili kamu spotu yaparak halka koruyucu diş hekimliği 

konusunda bilinçlendirilmeli. 

9-AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE GENEL BAKIŞ 

1.Türkiye’deki ağız diş sağlığı verileri için sistematik bir değerlendirme yöntemi yoktur.  

Çözüm: 

Ulusal bir ağız diş sağlığı stratejisi planı ve Birey ağız diş sağlığı takip sistemi oluşturulmalıdır. 

1.2.Yazılı olarak mükemmel görünen pek çok ağız diş sağlığı planlamasının uygulanabilirliği maalesef 

mümkün olmamakta veya sağlıklı olmamaktadır. 

Çözüm 

Hastane yöneticilerinin sahada çalışmış ve sorunlarını bilen, sistemi eleştirebilen ve liyakat sistemi 

gözetilerek seçilmesi çok önemlidir. Türkiye’deki ağız diş sağlığı programları ve hizmetlerinin 

planlanmasında ve yeniden yapılandırılmasında yetkili, sağlık bakanlığında bir genel müdürlük 

oluşturulmalı ve ağız diş sağlığı kurumlarına özgü yönetmelikler sistemin tüm alanlarından çalışanları ve 

yöneticileri kapsayan, sorunlara objektif yaklaşan bir ekip ile oluşturulmalıdır.  

 

1.3. Mevcut performans sistemi, doğrudan insan üzerinde çalışan bir alanın verimliliğinin ölçülmesinde 

diğer alanlarınkinden farklı ölçütlerin kullanılması gerektiğini göz ardı etmektedir. 

Çözüm 

a. Performans uygulamasındaki parametreler acilen gözden geçirilmelidir. Bir diş hekiminin nitelikli 

sağlık hizmeti sunumu için yapabileceği girişimsel işlem sayısı bilimsel standartlarla belirlenmelidir. 

Nitelik için, diş hekimlerinin bakacağı hasta ve girişimsel işlem sayılarının yukarıda belirtilen bilimsel 

ölçütler çerçevesinde sınırlandırılması bir çözüm olabilir. 

b.ADSM’lerinde sunulan her bir işlem için, bilimsel bir kuruldan birim işlem zamanı tayini yapılarak işe 

başlanmalıdır. Hekim mesaisi içerisinde yaptığı işlemler şayet bu kurulun tayin ettiği ortalama dakikalar 

üzerinden doluyorsa o hekime hangi ilde ya da hastanede çalıştığına bakılmaksızın hastane gelirinden 

tamamen bağımsız olarak tavan ödeme ne tayin edildiyse o ödenmelidir. 

c. Diş hekimliği performans uygulamalarında, hekimi kaliteli işler yapmaya yöneltecek bir diğer kıstassa 

sanıyorum yine bilimsel bir kurul tarafından tayin edilecek olan restorasyonların ağızda kalma hedef 

süreleridir. 
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d. Diş hekimliğindeki performans sistemindeki tüm puanlamalar, yapılan işlemin zorluğu, süresi ve 

riskleri ve halk sağlığı göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmelidir. 

e.Uzman diş hekimleri branşları dışında çalışmamalı ve uzman diş hekimlerinin kendi uzmanlık alanı ile 

ilgili yaptıkları girişimsel işlem kalemlerinin puanlarının artırılması gerekmektedir. 

f.SUT fiyatlarında artış yapılarak ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin ücret karşılığı yükseltilmesiyle 

çalışanlar tüm kurumlarda kısa zamanda daha fazla işlem yapmak zorunda kalmayacaktır. Kişi ve kurum 

bazında daha fazla ücret alabilmek için hasta başına ayrılan süre kısa tutulmakta, yapılan işin 

niteliğinden ziyade niceliği ön plana geçmektedir. Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin puan ve ücret karşılığı 

arttırılmalı, hasta başına ayrılan süre uzatılmalı, niceliğin değil niteliğin önem kazanması sağlanmalıdır. 

g.Sağlıkta kaliteden ve başarıdan söz edilebilmek için nitelikli iş yapımının arttırılması, niceliğin ön 

plana çıkartılmaması ve bu konuda standardı sağlayacak gerekli düzenlemelerin yapılması 

gerekmektedir. Döner sermaye, performans uygulaması, global bütçe gibi sağlık hizmetlerini 

piyasalaştıran uygulamalar bu işlevlerin yürütülmesine engeldir. Diş hekimliği fakültelerinde 

“Performans” uygulaması, diş hekimi yetiştiren, bilimsel araştırma yapılan ve bilgi üretilen, bilgiyi 

yaşama dönüştüren yerlerin ruhu ile uyumlu değildir.  

h.Performans sisteminde farklı kurumlarda aynı performansı yapan diş hekimleri arasındaki ek ödeme 

farklılıkları mevzuatta düzeltilmelidir.     

2.Ağız Diş Sağlığı Politikamızın sadece ADSM Modeli üzerinde kurgulanması.  

Çözüm 

Sistemin ana bileşeninin koruyucu ve konservatif diş hekimliği hizmetlerini veren aile diş hekimliği 

modeli üzerine kurulması.  

3. Kamuda hizmet alımı yapılan özel laboratuvarların gerek hizmet kalitesi gerekse malzeme kalitesinin 

çok düşük olması hem hekim hem de hasta memnuniyetinin çok düşük olması.  

 

Çözüm 

Kullanılan sarf ve demirbaş malzemenin kalitesinin denetlenmesi için daha etkin yöntemler geliştirilmeli 

ve protez laboratuvarlarının ihale sistemine ilişkin mevzuatta kesin olarak değişikliğe gidilmelidir. 

 

10-AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SORUNLARI 

1.Kamuda çalışan dişhekimlerinin çalışma yoğunluğunun giderek artmasına yönelik   ve 

bu hedefle planlama yapılması hekimlerin uzun vadede kronik yorgunluğa ve mesleki hastalıkların 

kronikleşmesine sebep oluşturmaktadır. Hasta yoğunluğunun artması hekimlerin puanı yüksek işlemleri 

yapmaya teşvik etmektedir, daha zor veya işlem süresi uzun puanı fazla olmayan işlem sayısı ise 

azalmaktadır.   

2.Hasta kapasite artırımına yönelik uygulamaların, hasta memnuniyetini arttıracağının yanlışlığında ısrar 

edilmemelidir.  Hasta, hekiminin kendisine az zaman ayırıp, sınırlı ve hızlı anamnez almasından memnun 

olmadığı gibi bir tek tedavi için defalarca randevu verilmesinden ve tedavi süresinin 

uzamasından şikayetetmektedir. Türk Dişhekimleri Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından girişimsel 

işlemler için gerekli süreler belirlenmiştir. Kamu yoğunluğu ve uluslararası standartlar dikkate 

alınarak, bu süreler için yeniden ve uygulanabilir ulusal standartlar oluşturulabilir.  

  

3.Sağlık hizmetlerinde taşeron işçi statüsünün oranı giderek artmaktadır.  Kritik görevlerde (sicil, 

muhasebe, depo gibi..) devlet memuru yerine ihtiyaç sebebi ile taşeron işçi çalıştırılması idari ve hukuki 

sorunlara sebep oluşturabilir. Sürekli ve güvenceli kadro verilmesi çalışmalarının sona yaklaşması 

memnuniyet vericidir.  
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4.Yeni teşkilat yasası ile sağlığın tek çatı altında toplanması tüm sağlık çalışanlarını memnun etmiş ve 

bazı tıkanan sorunların çözümü için umut olmuştur.  Aynı  şehirde farklı bölgelerde, mevzuatların  farklı 

uygulamalarının önüne geçilecektir.  Personel dağılımı daha adaletli olacaktır.Örneğin bir bölgedeki 

ADSM de bir radyoloji  teknisyeni varken, bir başka bölgedeki ADSM de sekiz radyoloji teknisyeni 

bulunmaktadır.  

 

5.Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinde yavaş da olsa, uzman dişhekimi sayısı artmaktadır. Ancak sahadaki 

veriler uzman sayısının yetersiz olduğunu göstermektedir. Dişhekimlerinin uzman kliniklerine sevk 

ettikleri hasta sayılarının gittikçe çoğalması, randevu almaya çalışan hastaların artmasına ve daha uzun 

süreler randevu beklemelerine ve giderek randevu alamama şikâyetlerinin artmasına neden olmuştur.  

  

6.Kurumlar bu sorunu çözmek için branş klinikleri oluşturmuşlardır. Ancak uzman hekimlerin çalıştığı 

uzman klinikleri ile dişhekimlerinin çalıştığı branş klinikleri hasta nezdinde algı yanlışlığına sebep 

olabilir. Adli ve hukuki açıdan sorun yaratma potansiyeli oluşabilir.  

 

7.Performansa dayalı döner sermaye ek ödemesi puan hesaplanmasında Dişhekimi ile Pratisyen hekim 

Katsayısı 1.1’dir ve eşittir. Uzman Dişhekiminin katsayısı 1.3 tür, Uzman hekim katsayısı ise 2.5 tir. Tıp 

ve dişhekimliğinde uzmanlık eğitim süreleri ve klinik çalışmaları benzer olmalarına rağmen uzmanlık 

sonrası elde edilen özlük ve maaş haklarındaki farkların giderilmesi beklentisi yüksektir. 

Uzman dişhekimleri için de uzman tabipler gibi döner sermayeye esas olan katsayının eşitlenerek 2.5 

olması beklenmektedir.  

  

8.ADSM’lerde verimlilik ve kalite değerlendirmelerinde çalışan hekim bazlı istatistikler, ölçümler ve, 

karşılaştırmalarda kullanılan parametreler hep sayı bazlı olmaktadır. Girişimsel işlemlerin başarısını ve 

sürdürülebilir sağlık için bu işlemlerin gerçekten yapılıp yapılmadığı, yapılanların belirli bir sorumluluk 

süresinin bulunmaması gibi takibi yapılamayan parametreler nedeniyle hasta memnuniyeti ve kalitatif 

takip zorlukları mevcuttur.  

 

9. ADSM ve ADSH’lerde çalıştırılabilecek asgari taşeron sayısının belirlenmesine yönelik kullanılan işçi 

sayısı tespit modülü kurumların fiziki yapıları ünit ve hekim sayıları gözetilerek yeniden oluşturulmalıdır. 

Çünkü ülkemizin bazı bölgelerindeki ADSM ve ADSH’lerde çalışan diş hekimlerinin her birine birer diş 

klinik yardımcısı düştüğü halde büyük şehirlerdeki kurumlarda bu sayı her 4-6 diş hekimine bir diş klinik 

yardımcısı düşmesine yol açmaktadır. Bu da kurumlar arasında eşitlik ilkesine ters düşmekte iş barışını ve 

çalışma şartları olumsuz etkilemektedir. 

 

10. Taşeron sistem üzerinden çalıştırılan VKHİ, diş klinik yardımcısı vb. personellerin ihale mevzuatları 

ile hastanelerin iş güvenliğine yönelik yüksek riskli kurumlar statüsünde bulunan mevzuatları birbirine 

uyum göstermemektedir.  Bu da uygulamalarda çeşitli sıkıntılara yol açmaktadır (yüklenici firmaların 

sağlık tarama muayenelerini yaptırmak istememeleri gibi). 

11. AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİSYEN-TEKNİKERLERİNİN SORUNLARI 

1.Diş hekimlerinin olduğu kadar diş protez teknisyenlerinin de problemleri vardır. Diş protez 

teknisyenleri yapacakları iş miktarı genelge ile belirlenmiş tek yardımcı sağlık personeli sınıfıdır.  Bir 

ayda yapacakları hareketli protez sayısı 28 olarak belirlenen diş protez teknisyenlerinin 2013/1 sayılı 

genelge ile iş miktarları 88 parçaya çıkarılmıştır. Fakat bu işlemlerin yapılabileceği fiziksel ortam ve 

şartlar sağlanmamaktadır 
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Çözüm  

Sağlık Bakanlığı, diş protez teknisyenleri için aynı ADSM ve ADSH’ler gibi özerk bir yapı (Diş Protez 

Merkezleri) kurarak, hem ADSM ve ADSH’lerde yapılan protezlerin kalite ve kontrolünü bu merkezler 

aracılığı ile yapmalı, hem de ADSM ve ADSH’lerde yapılacak iş ve işlemeler için ADSM ve ADSH’lerin 

bu merkezlerden hizmet alımını sağlamalıdır.Hekimlerde uygulanmakta olan performansa dayalı döner 

sermaye sistemidiş teknisyenleri için de düzenlenmelidir 

2.ADSM’lerde, hekim dışı sağlık personellerimizin de sorunları bulunmaktadır. Son on yıl içerisinde 

Ağız –diş sağlığı tekniker sayımızın artması ve yardımcı sağlık personeli mesleki tanımlarının yapılıp 

kadro tesis edilmesi son derece memnuniyet verici bir gelişme olmuştur.  Diş hekiminin sadece hasta 

muayenesi değil, aynı zamanda diş çekimi, diş taşı temizliği, dolgu, protez yapım amaçlı diş kesimi gibi 

bütün işlemlerinin girişimsel olması nedeni ile hem ergonomik çalışma hem de sterilizasyon –

dezenfeksiyon kontrolü açısından mutlaka yardımcı sağlık personeli ile çalışmalıdır.  Henüz bu imkanlara 

sahip değiliz ancak hedef bu olmalıdır.  Son yıllarda sağlık tekniker yetiştiren yüksek öğrenim 

kapasitesinin artması yeni mezun gençlerimizin de çoğalması, umarız kamuda kadro tahsis edilmesi ile 

umut edilen sonuca kavuşur.  

 

3. Diş Protez Laboratuvarlarında görev yapan Diş Protez Teknisyeni-Teknikerleri için her ne kadar 

koruyucu önlemler alınmış olsa da kullanılan malzemelerin birçoğu kimyasal ve insan sağlığı açısından 

tehlike oluşturabilecek maddelerdir. Diş Protez Teknisyeni-Teknikeri meslek hayatı boyunca Silikozis, 

KOAH, Akciğer CA gibi birçok meslek hastalığı ile mücadele edebilmektedir. 

  

Çözüm  

Sağlık Bakanlığı Diş Protez Laboratuvarlarını "Ağır ve Tehlikeli İşler Sınıfı"nda özellik arz eden riskli 

birimler kapsamına almalıdır. 

 

12-ÖZEL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANELERİ VE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 

MERKEZLERİNİN SORUNLARI 

  

1.Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan belge alınması iki üç ay gibi uzun süreleri kapsamaktadır. Bu 

durumda özel adsm ve adsp’lerin açılım sürelerini uzatmaktadır.  

  

 Çözüm  

Yazışma süreleri en aza indirilerek TAEK lisansı alınması kolaylaştırılmalıdır.  

  

2.İstanbul’daki ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin yönlendirilmesi için özel ve üniversitelerin yaptığı 

tedaviler veri olarak ulaşılamadığı için genel bir politika oluşturulamamaktadır.  

  

Çözüm  

Sağlık Bakanlığında olduğu gibi TSİM (Temel Sağlık İstatistik Modülü) sistemi 

özel adsm ve adsp lerde uygulanarak sağlıklı veriler elde edilebilir.  
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3.Kamu ve özel sektörde çalışan diş hekimlerinin bir araya gelerek etkin bir birlik oluşturması gerekiyor. 

 

4.Özel sektörde kayıt dışı çalışılmakta olup bu sorunların çözümlenmesi gerekiyor. 

 

5.Uzman Diş Hekimlerinin, birden çok şehirde hizmet vermesi konusunda yönetmelik değiştirilmeli. 

 

6. Diş Hekimleri SGK girişleri yerine BAĞKUR’luolarak kabul edilmeli(bazı müdürlükler SGK işe giriş 

bildirgesi istiyormuş) 

 

7. Tabela standartları sorumluluğunun Türk Diş Hekimleri Birliği’nden alınarak Sağlık Bakanlığının 

yetkisine verilmesi. 

13-AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI KURUMLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 

Bakanlığımıza bağlı hizmet vermekte olan ağız diş sağlığı merkezlerimiz ve hastanelerimizYataklı 

Tedavi Kurumlar İşletme Yönetmeliğine 01.04.2005 tarihinde eklenmiş olan ek maddeler ile 

yönetilmektedir.  

İlgili mevzuatın yataklı tedavi kurumlara yönelik olması nedeni ile ağız ve diş sağlığı hizmeti veren 

kurumların hizmet işleyişine yönelik yeterli açıklamalar bulunmamaktadırMaalesef ki 01.01.2015   

Çözüm  

Bu eksikliğin giderilerek, tam kapsamlı bir ağız ve diş sağlığı kurumlar yönetmeliği hazırlanmalıdır. 

 

14-DÜŞÜK NİTELİKLİ MALZEME KULLANMAK ZORUNDA KALINMASI 

Bilindiği üzere kullandığımız sarf ve demirbaş malzemeler Kamu İhale kanununa göre alındığından 

dolayı, alımına çıkılan malzemelerin en ucuzunu yani en kötüsünü almak durumunda kalınmaktadır.  

Her ne kadar teknik şartnameler iyi hazırlanmış olsa da, özellikle Çin malı malzemeler piyasadaki 

kaliteli malzemelerin şartlarını birebir taşıdığından ve pek çok sarf malzemesinde ürünü 

nitelendirebilecek çok fazla kriterin olmamasından dolayı kaliteli malzeme alımında zorluk çekilmektedir 

Çözüm  

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun piyasada satışına müsaade edilen malzemeleri denetlemesi ve 

düşük kalite malzemelerin ithalat ve imalatına müsaade edilmemelidir. 

Sarf ve demirbaş malzeme alımında,ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenmesinde en düşük fiyat 

esası yerine, fiyat dışı unsurlarında değerlendirmeye alınması gerektiği düşünülmektedir. 

15-AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI 

 

2015 yılı içerisinde, Bakanlığımız Kamu Hastaneleri Kurumu bünyesinde faaliyet göstermekte 

olan Ağız ve Diş Sağlığı Daire Başkanlığı kapatılmış olup; Ağız ve Diş Sağlığı Merkezive Ağız ve Diş 

Sağlığı Hastanesi’nin Bakanlık bünyesinde sorumlu daire başkanlığının olmaması, işlem ve temsil 

kapsamında ciddi bir eksiklik olarak görülmektedir. 

 Çözüm  
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Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri’nin, kurumsal faaliyetlerinin daha etkin 

hale getirilmesi için,Daire Başkanlığı tekrar faaliyete geçirilmelidir. 

1. 2.Birinci basamaktaki diş hekimi sayıları artırılmalı.  

Ülkemizde ağız ve diş sağlığına gereken önemin verilmemesi en büyük toplumsal sorunlarımızdan biridir. 

Bu konuda bireylerin yeterince bilinçli olmaması da sorunun büyüklüğünü arttırmaktadır.  

Yapılan istatistiklere göre Avrupa ülkeleri vatandaşları yılda 5 (beş) diş hekimi ziyareti yapmaktayken, 

ülkemizde ise bu ziyaret oranı iki yılda birdir. Avrupa’ya kıyasla ağız ve diş sağlığı için diş hekimine 

gitme sıklığımız 10 (on) kat daha düşüktür. Oysaki vatandaşlarımızın bu konuda daha bilinçli olması, ağız 

ve diş sağlığının öneminin farkındalığını arttıracak ve toplumumuzun büyük kazanımlar elde etmesini 

sağlayacaktır. Örnek ile açıklamak gerekirse zamanında tespit edilen basit bir çürük diş; bir dolgu işlemi 

ile giderilecek, vatandaşımız hem sağlık, hem maliyet hem de zaman olarak kazanımlar elde edecektir. 

Fakat tedavinin ihmal edilmesi durumunda çürük ilerleyecek; kanal tedavisi gerektirirse dolguya göre 4 

kat daha fazla maliyet, diş çekimi gerektirirse yerine diş koyma (kaplama) dolguya göre 10 kat daha fazla 

maliyet, eğer implant istenirse dolguya göre 23 kat fazla maliyet ödenecektir.  Yani hem sağlık sorunları 

hem maliyet çok artmaktadır. 

Ağız ve diş sağlığı konusunda toplumu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek şarttır. Bu konuda Sağlık 

Bakanlığı’mız tarafından çalışmalar yapılmaktadır. Ancak hekim sayısının azlığı, birikmiş işlem sayısının 

çokluğu vb. sebeplerle diş sağlığı için yeterli gelmemektedir. Bakanlığımızın açtığı Ağız ve Diş Sağlığı 

Merkezlerinde ciddi yığılmalar olmakla birlikte koruyucu diş hekimliğine yeterince zaman asla 

ayrılamamaktadır. Bu konuda özel sektörden yararlanmak onların mevcut atıl kapasitesini ekonomik 

olarak değerlendirmek gerekir. 

16-AĞIZ VEDİŞ SAĞLIĞI SEKTÖR SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLER 

Ek-1 

16-1-Yönetmelik Kaynaklı Sorunlar 

I) Reklam Tanıtım Konusunda ki Sorunlar: Toplumu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek maksatlı 

Özel Sağlık Kuruluşları olarak bizler yanıltıcı olmayan tanıtımlar yaptığımızda ise yönetmelikteki “talep 

oluşturmaya yönelik” faaliyetler kapsamında değerlendirilerek Diş Hekimleri Odası tarafından en üst 

seviyeden cezalara maruz kalmaktayız. Ayrıca aynı konuda Reklam Kurulunun da verdiği mükerrer ceza 

olmaktadır. 

Cari açığın büyük olduğu ülkemizde ithalata dayanmayan en önemli ihracat unsuru sağlık turizmidir. 

Devletimizin Özel Sağlık Kuruluşlarına birçok destek sunduğu bu alanda Özel Sağlık Kuruluşları olarak 

tanıtımlar yapıyor, yurt dışından ülkemize hasta getirmeye çalışıyor, ülkemizin ihracatına katkıda 

bulunuyoruz. Fakat ne yazık ki yurt dışında yaptığımız bu tanıtım ve reklam faaliyetleri de “talep 

oluşturmaya yönelik” kapsamına alınıp tarafımıza cezalar kesilmektedir.  

       Özetle sağlık kuruluşlarının insanları yanıltmadan, yanlış yönlendirmeden yapacakları tanıtımlarda 

kolaylık sağlanmalı, “talep oluşturmaya yönelik” ifadesi kapsamında cezalar acilen kaldırılmalıdır. 

Aşağıda Özel Sağlık Kuruluşlarının tanıtım hakkındaki mevcut yönetmeliği ve bizim görüşlerimiz 

gerekçesi ile beraber bulunmaktadır; 

Yönetmelikteki Mevcut Durum 

 

MADDE 25  

1) Sağlık kuruluşları tarafından reklam yapılamaz. 
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2) Sağlık kuruluşları ağız ve diş sağlığını koruyucu ve geliştirici nitelikte bilgilendirme yapabilir. 

Sağlık kuruluşları bu madde hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla açılışı, hizmet alanları ve sunduğu 

hizmetler ile ilgili konularda toplumu bilgilendirmek amacıyla tanıtım yapabilir ve ilan verebilir. Ancak, 

bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri kapsamında yanıltıcı, abartılı, doğruluğu bilimsel olarak 

kanıtlanmamış bilgilere ve talep oluşturmaya yönelik açıklamalara yer verilemez. 

3) Tabelaları ile basılı ve elektronik ortam materyallerinde, ruhsatnamesinde kayıtlı sağlık kuruluşu 

ismi dışında başka bir isim kullanılamaz. 

4) Sağlık kuruluşları, tıbbî deontoloji ve meslekî etik kurallarına aykırı şekilde, insanları yanıltan, 

yanlış yönlendiren ve talep oluşturmaya yönelik, diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabet yaratan 

davranışlarda bulunamazlar ve bu mahiyette tanıtım yapamazlar. 

5) Sağlık kuruluşları tarafından her türlü yayın mecralarında yer alan sağlık bilgileri, konusuna göre 

yetkili sağlık meslek mensupları tarafından verilmek zorundadır. Bu mecralar yoluyla yapılan 

bilgilendirme ve tanıtımlar, hastayı ilgili sağlık kuruluşuna doğrudan veya dolaylı biçimde yönlendirecek 

içerikte olamaz. 

6) Bu maddede belirtilen esaslara uymayan sağlık kuruluşu işletenleri ve mesul müdürleri hakkında 

ilgili mevzuat hükümlerindeki müeyyideler uygulanır. 

 

Çözüm Önerimiz 

   MADDE 25  

a. Sağlık kuruluşu ve çalışanlarının; insanları yanıltmak, yanlış yönlendirmek ve doğruluğu bilimsel 

olarak kanıtlanması mümkün olmayan uygulamalara dayanmak suretiyle veya benzer nitelikteki sağlık 

kuruluşları ve çalışanları aleyhine haksız rekabete yol açacak şekilde reklam yapmaları yasaktır. 

b. Sağlık kuruluşları birinci fıkra hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, sağlığı koruyucu ve 

geliştirici nitelikte, ferdin zarardan korunması gereklerine uygun şekilde, sundukları hizmetler ile ilgili 

toplumu bilgilendirmek amacıyla, her türlü yayın mecralarında tanıtım yapabilir. Bu tanıtımlarda; 

yanıltıcı, aldatıcı, abartılı, paniğe sevk edici, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanması mümkün olmayan, 

hastaların tecrübe, bilgi noksanlığı ve hassasiyetlerini istismar edici,  ruhsatında yazılı uzmanlık dallarının 

dışında bilgilere yer verilemez. 

c. Sağlık kuruluşları tarafından oluşturulan internet sitelerinde yer alan her türlü sağlık bilgisi; alanı 

ile ilgili yetki, bilgi ve tecrübeye sahip sağlık meslek mensupları tarafından verilmek zorundadır. Bu 

siteler aracılığıyla hiçbir şekilde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler verilemez. İnternet 

sayfalarında verilen bilginin, son güncelleme tarihi açıkça belirtilir. 

d. Yukarıdaki hükümler, sağlık turizmi kapsamında döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyet gösterenler 

sağlık kuruluşlarının, yurt dışındaki hastalara yönelik tanıtımları için uygulanmaz. Bu fıkranın 

uygulamasına ilişkin esaslar Sağlık Bakanlığı’nca belirlenir. 

e. Bu yönetmelikte belirtilen esaslara uymayan sağlık kuruluşları ve mesul müdürleri hakkında, 

yönetmelik hükümlerinde geçen müeyyideler Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanır. 

f. Mesul Müdürün, ilgili mevzuata aykırı şekilde; 

1. Diş hekimi olarak, şahsi reklamını bizzat kendisi yapması veya 

2. Sağlık kuruluşunun reklamında, kendi reklamını da yaptırması ya da 

3. Sağlık kuruluşunun reklamında, kendi reklamının da yapılmasına göz yumması halinde ayrıca 

ilgili meslek kuruluşunun disiplin yönetmeliğinde geçen müeyyideler uygulanır. 

GEREKÇE 
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”Talep Oluşturmaya Yönelik İfadesi” teklif metinden kaldırılmıştır. 

Yönetmeliğin 25. Maddesinde yer alan”Talep Oluşturmaya Yönelik İfadesi” soyut bir kavram olup, 

mevzuatla müsaade edilen reklam ve tanıtım faaliyetleri çok rahatlıkla talep oluşturmaya yönelik 

faaliyetler olarak idarece değerlendirilmeye müsaittir. Bu nedenle bu kavram kaldırılarak, onun yerine 

tanımı Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu’nda açık ve net bir şekilde yapılmış haksız rekabet 

kavramına yer verilmiştir. 

II) %49-51 Ortaklık Sorunu : Ortaklık yapısında ki %49-%51 oranı A - B tipi ve merkez-poliklinik 

olarak ayrılmamalıdır.   

GEREKÇE : 

Bir şirketin bünyesinde her ikisi de varsa hangisine göre değerlendirileceği karışıklığa yol açacaktır 

III) Kurum içinde diş protez laboratuvarı açımı için A-B tipi ayrım yapılmamalı hepsinde 

açılabilmelidir. 

GEREKÇE : 

Bu hizmet hekimin ve hastanın işini kolaylaştıran bir hizmettir ve yeterli alan olduktan sonra bu ayrımın 

yapılmasının bir anlamı yoktur. 

IV) Diplomalı diş hekimi yardımcısı çalıştırma zorunluluğu ya kaldırılmalı yada özel eğitim 

kurumlarından sertifikalı asistanlarında çalışmasına izin verilmelidir. Veya Sağlık Bakanlığı sertifikasyon 

programı açmalıdır. 

GEREKÇE : 

ihtiyacı karşılayacak sayıda diplomalı asistan bulunmamaktadır. Bulunsa bile mevcut çalışanların 

işlerinden çıkartılması zorunluluğu doğacaktır. 

V) Hemşire yerine att, sağlık memuru ifadeleri eklenebilir. Anestezi teknisyeni hemşire varsa 

kaldırılabilir.  

GEREKÇE : 

İhtiyacı karşılayacak sayıda Hemşire bulunmamaktadır. 

 

17-SGK ve ÖZEL AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI SEKTÖRÜNDEN HİZMET ALIMI 

Ek-2 

Ağız diş sağlığı hizmetleri koruyucu diş hekimliği için 

17-1-Neden Sgk Kapsamında Olmalıdır? 

Sağlık Bakanlığının son yıllarda yaptığı reform niteliğindeki yenilikler hastalara genel sağlık hizmetlerini 

özel sağlık kuruluşlarından alma imkânını sunarken ağız ve diş sağlığı hizmetlerine gelişmeler henüz 

yansıtılmamıştır.  

 Ağız diş sağlığı hizmetlerinde kamu – özel işbirliğinin temel mantığı; koruyucu, önleyici ve acil diş 

hekimliği hizmetlerini esas almalıdır. Ağız ve diş sağlığı; vücut sağlığının bölünmez bir parçasıdır. Gerek 

kişinin sosyal özgüveninpekiştirilmesindeki gerekse ilerde oluşabilecek pek çok sistemik hastalığın 

önbelirtilerinin tespit edilip rahatsızlığının giderilmesinde ağız diş sağlığının önemi, tüm sağlık bilimcileri 

tarafından paylaşılmaktadır. 

Mevcut ağız diş sağlığı merkezleri, poliklinikler ve muayenehanelerde çalışan 14.291 hekimin dışarıda 

bırakılmasının oluşturduğu; insan ve kaynak israfı da madalyonun diğer bir yüzüdür.  

2016 verilerine göre dişhekimi sayısı 24.834 tür. Kamuda 10.543 diş hekimi çalışmaktadır. Serbest 

çalışan dişhekimi sayısı 14.291’dir. 2002 yılında sadece kamuda çalışan dişhekimi oranı %23.8 , serbest 
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çalışan dişhekimi oranı %76.2 iken; 2015 yılında bu oranlar kamuda %41,8 ‘e yükselmiş, serbest çalışan 

dişhekimi oranı %58,2 ‘ye düşmüştür.  

Devlet tarafından açılan her bir ADSM’nin maliyeti göz önünde bulundurulmalıdır. 2003 yılında sayısı 14 

olan ADSM’nin adedi 2015 yılına gelindiğinde 132 olmakla birlikte, ek birimlerle 790 yükselmiştir. 

Ayrıca Devlete ait 16 adet Diş Hastanesi mevcuttur. Toplam 8.427 adet ünit bulunmaktadır. Bunun 

yanında 38 adet te Üniversite Hastanesi Hizmet vermektedir. Özel de ise 72 adet Diş Merkezi ve 

Hastanesi 1462 adet Poliklinik bulunmaktadır. Buralarda da 6.878 ünit ile hizmet verilmektedir. 
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AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ, TKHK 2016 

 AğızVeDiş

Sağlığı 

Hastanesi 

(ADSH) 

AğızVeD

işSağlığı 

Merkezi 

(ADSM) 

ADSM+

ADSH 

Toplam 

AğızVeDişSağl

ığıHizmetiVere

nHastane 

(HST) 

 

Toplam 

KurumSayısı 19 129 148 496 644 

ÜnitSayısı 1.830 5.047 6.877 1.973 8.850 

UzmanDişHe

kimi 

271 363 634 105 739 

DişHekimi 1.766 4.665 6.431 1.747 8.178 

Hasta Sayısı 5.197.0

63 

14.783.2

85 

19.980.3

48 

5.655.418 25.635.7

66 

PolİklinikSay

ısı 

8.056.3

83 

21.809.6

78 

29.866.0

61 

7.416.731 37.282.7

92 

DişÇekimi 1.527.5

83 

4.319.66

4 

5.847.24

7 

1.948.399 7.795.64

6 

KanalTedavi

si 

784.96

4 

1.874.41

1 

 2.659.37

5 

388.333 3.047.70

8 

DolguTedavi

si 

2.711.8

43 

7.333.95

9 

10.045.8

02 

1.612.563 11.658.3

65 

CerrahiMüda

hale 

197.50

4 

405.512 603.016 128.715 731.731 

S
a
b

it
P

ro
t

ez
 

Hasta 

Sayısı 

225.99

4 

632.947 858.941 199.367 1.058.30

8 

ÜyeSayıs

ı 

1.516.3

28 

3.974.27

9 

5.490.60

7 

1.221.391 6.711.99

8 

H
a
re

k
e
tl

iP
ro

te
z
 

Hasta 

Sayısı 

70.632 197.837 268.469 90.725 359.194 

ParçaSayı

sı 

105.60

9 

301.573 407.182 141.754 548.936 

P
ar

si
y

al
 

Hasta 

Sayısı 

101.66

4 

287.245 388.909 113.467 502.376 

ParçaS

ayısı 

139.64

0 

400.701 540.341 164.438 704.779 

DetartrajYapı

lan Hasta 

Sayısı 

274.15
9 

863.622 1.137.78
1 

353.665 1.491.44
6 

KüretrajYapıl

an Hasta 

Sayısı 

82.301 230.706 313.007 106.726 419.733 

Operasyon 

(Flep vb.) 

153.69
5 

124.103 277.798 15.657 293.455 

OrtodontikTe

davi 

68.301 73.867 142.168 8.490 150.658 

F

i

s

s

u

r 

Hasta 

Sayısı 

127.55

3 

364.759 492.312 94.253 586.565 

DişSa

yısı 

752.34

9 

2.329.22

5 

3.081.57

4 

519.390 3.600.96

4 
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S

e

a

l

a

n

t 

Yerel Flor 
UygulamasıY
apılan Hasta 

Sayısı 

119.09

6 

263.608 382.704 173.837 556.541 

 

İ

m

p

l

a

n

t 

Hasta 

Sayısı 

1.135.2

55 

2.271.16

6 

3.406.42

1 

284.898 3.691.31

9 

DişSa

yısı 

1.448.4

87 

3.833.78

7 

5.282.27

4 

665.439 5.947.71

3 

SevkSayısı 22.697 138.620 161.317 48.471 209.788 

 

 

GRAFİKLER 

 

ADSH :Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, ADSM :Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, HST :Ağız ve Diş Sağlığı 

Hizmeti veren Hastaneleri ifade eder. 

 

 

 

ÜNİT SAYISI 

HST 

22% 

ADSH 

21% 

ADSM 

57% 

HASTA SAYISI 

HST 

20% ADSH 

28% 

ADSM 

52% 

POLİKLİNİK SAYISI 

HST 

20% ADSH 

22% 

ADSM 

58% 

DİŞ ÇEKİMİ 

HST 

25% 

ADSH 

20% 

ADSM 

55% 

HST 
KANAL 
TEDAVİSİ 

14% 
ADSH 

23% 

ADSM 

63% 

DOLGU 
TEDAVSİ 

HST 

13% 

ADS
H 

26% 

ADS
M 

61% 
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YILLARA GÖRE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ (TKHK,2016) 

YIL Hasta Sayısı 
Poliklinik 

Diş Çekimi 
Kanal 

Dolgu Protez 
Ortodontik 

 Tedavi 

Operasyon  

(Flep vb.) 

 Sayısı 
Tedavisi 

Tedavisi  
Sabit Hareketli 

2002   4.651,72 1.377,01 31.989,00 329,449 261,902 112,446 23,772 6,879 

2005   11.029,30 2.928,64 219,699 1.837,05 538,075 260,744 36,36 28,663 

2007   16.221,16 4.471,41 268,087 2.559,37 1.191,88 496,185 56,338 35,405 

2009   22.825,02 6.008,22 524,207 4.094,00 2.192,38 899,424 66,217 44,103 

2013 23.205,07 32.203,51 7.994,54 1.963,00 8.463,89 5.778,49 1.256,42 121,529 118,655 

2014 22.527,90 31.791,08 7.395,93 2.053,89 8.382,38 5.648,98 1.263,77 83,836 115,162 

2015 23.275,01 32.880,21 7.284,54 2.309,75 8.977,62 5.279,26 1.139,80 101,316 128,789 

2016 25.635,77 37.282,79 7.795,65 3.047,71 11.658,37 6.712,00 1.253,72 158,658 293,455 
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Devlet ADSM’lerinde yoğunluktan dolayı hizmet alımında sıkıntılar yaşanmakta ve hizmet kalitesinde de 

sorunlar oluşmakta iken özel sektörde çok sayıda ünit atıl durumda bulunmakta ve hekimler de boş 

kalmaktadır. 

Kamu Hastaneleri Kurumu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri 2015 Rapor Bülteninde yapılan tedavilerin 

niteliğini göstermesi açısından oldukça dikkat çekicidir. Diş çekimi sayısındaki fazlalık    mevcut 

durumun   neden değiştirilmesi   gerektiğinin   en basit izahlarından birisidir aslında. 

Diş Çekiminin çok olması vatandaşımızın diş sağlığını ihmal ettiğinin ya da hizmete ulaşımında ki güçlük 

sebebiyle son raddede dişini çektirdiğinin en belirgin göstergesidir. Oysa küçük bir dolgu ile zamanında 

müdahale ile kurtulabilir; hem maliyet hem de hasta sağlığı açısından çok ekonomik sonuçları olabilirdi.  

Yukarıda verileri bulunan raporun giriş kısmında da bahsedilen” Basit bir çürükvücudun diğer 

bölgesindeki organlarda enfeksiyona ve dolayısıyla çeşitli hastalıklara yolaçmaktadır. Dişten dolayı kalp, 

sindirim sistemi, dolaşım sisteminde çeşitli rahatsızlıklaroluşmaktadır. Bunun sonucunda vücudun 

işlevselliği bozulmaktadır” denilmektedir. 

Bu diş kaynaklı işlevi bozulan organların tedavisi için harcanan ilaç ve diğer sağlık harcamaları ile ilgili 

herhangi bir istatistik bulunamamıştır, ancak koruyucu diş hekimliği hizmetine ve/veya özelden hizmet 

satın alımına harcanacak kaynaktan yüksek olduğu tahmin edilmektedir. 
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17-2-Mevcut Ve Bekleyen Diş Tedavileri 10 Yılda Biter Mi? 

Sağlık hizmetlerine vatandaşın erişimini kolaylaştırmak ve arttırmak için kamunun özel sektörden hizmet 

alımına gitmesi doğru bir uygulama olmuştur. Aynı yaklaşımın ağız diş sağlığı hizmetleri konusunda da 

gösterilmesi gerekmektedir.   “Vatandaşın ayağına hizmeti götürme” anlayışı ile birebir örtüşen, ülke 

kaynaklarının verimli kullanımını sağlayan, yeni yatırım maliyeti gerektirmeyen, devlete istihdam yükü 

oluşturmayacak ve atıl kapasite duran özel diş tedavi hizmeti sunan kişi ve kurumlar ile çalışmak ülke 

ekonomisine kazandıracaktır. Kamu’da  “ağız ve diş muayene ve tedavisi”  için bekleyen 

vatandaşlarımızın sayısı günden güne artmaktadır ve kamunun bu yükü tek başına kaldıramayacağı 

aşikardır. TDB web sitesi İstatistik yayınları 2014 verilerine göre Yaklaşık ülkemiz vatandaşlarının 330 

milyon civarında yapılması gereken diş tedavisi, çekim, kanal vb. işlemleri bulunmaktadır, oysa aynı yıl 

TDB verilerine göre   Devlet ADSM’lerinde yaklaşık 14 Milyon sayısında işlem yapılabilmiştir. Geriye 

kalan büyük bir kitle beklemekte ve tedavi yaptıramamaktadır. 2017 yılı veri ve tahminlerine göre bu 

rakamlar oldukça yüksektir. Nihayetinde acil tedavisini (çekim) yaptırarak diğer tedavilerini 

ertelemektedirler.  

KHK/663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname’nin 68. maddesine göre “Asgari Ücret Tarifesi” Rehber Tarife şekline 

dönüştürülmüş ve Ağız ve Diş Sağlığı Hizmet alımı için SGK’lı hastaların özele sevksiz gidebilmesini 

kolaylaştıran önemli bir adım atılmıştır 

SUT fiyatları + Fark üzerinden anlaşmanın mümkün olan en kısa süredegerçekleştirilmesi mevcut 

durumu biraz olsun rahatlatacak ve SGK ile anlaşma sorunların aşılmasında ilk adım olacaktır.   

0-12 yaş ağız diş sağlığı hizmetleri, başta koruyucu ve önleyici tedaviler olmak üzere özelden, ücretsiz ve 

kotasız hizmet alınabilir. Bu hizmet, gelecek nesillerin ağız ve diş sağlığı kalite düzeyini yükseltecek ve 

devletin diş sağlığı için ayıracağı bütçeyi azaltacaktır.  60 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızın diş tedavi 

ücretlerinin tümü SGK tarafından karşılanabilir. Bu vatandaşlarımız herhangi bir sosyal sigorta sistemine 

dâhil olmasa da ağız diş sağlığı hizmetini bedelsiz almalıdır. Bu onlara toplumun bir borcudur. 

Ağız ve diş sağlığı; vücut sağlığının bölünmez bir parçasıdır. Gerek kişinin sosyal 

özgüvenininpekiştirilmesindeki, gerekse ilerde oluşabilecek pek çok sistemik hastalığın önlenmesindeki 

önemi, tüm sağlık bilimcileri tarafından paylaşılmaktadır. Zamanında yapılmayıp, ihmal edilen 

tedavilerin ekonomik boyutunu göz önüne aldığımızda; dolgu yapılmayan her çürük diş kanal tedavisi 

gerektirir. Dolgunun 4 katı maliyet. Yine ihmal edilirse o diş çekilir.  Yerine diş koymak (kaplama 

yapmak) dolgu maliyetinin 10 katı.  Eğer implant yapılırsa dolgu maliyetinin 23 katı bedel ödemek 

gerekmektedir 

 Hastalara Uygulanacak Tedavi Kapsamı: 

Ülkemizin diş sağlığındaki verilerinden kaynaklanan durum göz önüne alınarak, hem acil tedaviler hem 

de koruyucu diş hekimliği hizmetinin bir arada verilmesi sağlanmalı, ileriye dönük ağız ve diş 

sağlığındaki iyileştirmeye katkıda bulunacak tedaviler öncelikli olarak ele alınmalıdır.  

Estetik maksatla yapılan veneer kuronlar ödenmeyebilir. 

Kapsam dışı işlemlerin çokluğu sebebiyle, diş tedavilerinde fark sınırlamaları olmamalıdır. 

Hastaların tedavi hizmetlerinden yararlanabilmeleri için 6 ayda bir diş hekimi kontrolünden geçmesi 

gerekmektedir. 

Yapılan işlem bedeli kuruma fatura edildikten 45 gün sonra ödenmelidir. İtiraz edilen işlemlerle ilgili o 

işlemin bedeli itiraz sonuçlanıncaya kadar bekletilebilir. 

Dolgularda 3 yıl aynı dişe ödeme yapılmamalıdır. 

Protezlerde 5 yıl ödeme yapılmamalıdır. 

Fissür örtücü de 1 yıl ödeme yapılmamalıdır. 
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Yer tutucuda 1 yıl ödeme yapılmamalıdır. 

Kanal Tedavisinde 2 yıl ödeme yapılmamalıdır. Aynı dişe 2’den fazla yapılan kanal tedavisi 

ödenmemelidir. 

Sonuç olarak, mevcut durum ortadadır ve acilen çözüme kavuşması beklenmektedir. 

Uygulanacak sistem; takip edilecek esaslar, ilgili finansal planlamalar ve diğer tüm ayrıntılar konunun 

tarafları arasında, empati, asıl amacın ‘’halka hizmet Hakka hizmettir’’ düsturuyla hareket ve  

‘’hakkaniyet    ‘’ esasına dayalı bir sistem ile çok kolaylıkla kurulabilir. Kurulan bu sistemle, 

insanlarımızın ağız diş sağlığı sorunları çözüme kavuşur, hem ülke kaynaklarının fuzuli israfının önüne 

geçmiş olunur ve hem de konunun çalışanları düşünüldüğünde elli bine yakın ilave istihdam oluşturulur. 

Koruyucu Diş Hekimliği hizmetinin sunulması ile birlikte ileride doğabilecek daha büyük ve masraflı 

tedavilerin önüne geçilmiş olacaktır. Erken yaşlarda yapılan koruyucu tedaviler çocuklarımızın hem 

fiziksel hem de ruhsal sağlığı açısından gelişimine katkı sağlayacaktır. 

 

18-ETKİN DENTAL SAĞLIK TURİZMİ ÖNERİLERİ 

Ek-3 

• Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulunun Bakanlıklar düzeyinde aktif olması. 

• Ekonomi Bakanlığınca sağlanan teşviklerin genişletilmesi, teşviklerde bürokrasi ve kısıtlamaların 

kaldırılması 

• Kalkınma Ajanslarınca Sağlık Turisti gelen ülke dillerinin ve kültürlerinin öğrenilmesi için destek 

vermesi 

• Yurt dışında ana caddeler, merkez lokasyonlar ve hava limanlarında Türkiye de Sağlık Turizmi 

Merkezleri oluşturulması, Akredite olan sağlık kurumlarının tanıtımlarının Bakanlıkça yapılması 

• Ülkemizden sağlık hizmeti almış kişilerce Sağlık Elçisi oluşturulması ve bu hastaların her türlü 

tanıtım mecralarında görsellerinin, videolarının kullanılması 

• Özellikle Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerince Yurt Dışında yapılan tanıtım çalışmalarında Diş 

Hekimleri Odasınca, Reklam Kurulunca verilen cezaların kaldırılması, Tanıtım çalışmalarının ceza 

kapsamından çıkarılması Ağız ve Diş Sağlığı Yönetmeliği 25-2 Maddesindeki “Talep oluşturulması 

“ifadesinin kaldırılması. 

• İstanbul da yapılacak Sağlık Turizmine yönelik çalışan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin stratejik 

yatırım olarak görülmesi ve yatırım teşvik kapsamında değerlendirilmesi. 

• Sağlık sektöründe teknolojik altyapı kurulmalıdır. 

• Doktorların uluslararası deneyime sahip olması gerekir. Bunun için yurtdışında zorunlu görev 

veya benzeri bir sistem kurulabilir.  

• Hedef ülkelere yatırım yapılmalıdır. Bu ülkelerde (örneğin Afrika) üniversitelerde eğitim 

verilebilir veya hastanelere destek verilebilir. 

• Yurtdışındaki sigorta firmaları ile anlaşmalara yoğunlaşılmalıdır. Bu anlaşmalar var olsa da 

kitlesel bir hale dönüştürülmelidir. 

• Pazarlama konusunda yurtdışındaki kurumlardan destek alınmalıdır. 

• Yurtdışında ortak tanıtım ve danışma ofisleri kurulmalıdır.  
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• Sağlık turistlerinin ve yakınlarının tedavi süreci boyunca o şehirde yapacakları diğer aktivitelerin 

de programlanması ve sunulması gerekir. Bu şekilde rakip ülkeler arasında tercih sebebi olunabilir. Bu 

hususta turizm acenteleri ve sağlık kuruluşları iş birliği yapmalıdır. 

• Yalnızca sağlık kurumlarının değil, aynı zamanda ülkenin de yurtdışında iyi bir şekilde 

pazarlanması gerekir.  

• “Türkiye” markasının marka yönetiminin en iyi şekilde yapılabilmesi adına ilgili tüm kişi ve 

kuruluşlar ortak hareket etmelidir. Avrupa ülkeleri içinse “Türkiye” yerine “İstanbul” markası 

pazarlanabilir. 

• Profesyonel olmayan ancak sağlık sektöründe sağlık turizmi dâhilinde yer edinmeye çalışan 

simsarlar ve kurumlar bu faaliyetten men edilmelidir. Bu şekilde ülkenin imajını zedelemeleri 

engellenmiş olacak, piyasa temizliği turistin kendini daha güvende hissetmesini sağlayacaktır. 

• Ülkeler arası bürokrasinin iyi seviyede tutulması, turistlerin tercihlerini önemli ölçüde 

etkilemektedir. 

• Hasta sadakatini ve devamlılığını sağlamak adına hastaların tedavi sonrası takiplerinin iyi 

yapılması ve memnuniyetin tüm kurumlarca ön planda tutulması gerekecektir. Bu şekilde ağızdan ağıza 

reklam da sağlanmış olacaktır. 

• Yurtdışından tedavi amaçlı gelen turistlerin güvende hissetmesi adına sağlık turizmi ile alakalı 

haklarını arayabilecekleri hukuki bir sistem altyapısı oluşmalı ve bu yapı tanıtılmalıdır. 

• Hedef ülkeler tek tek belirlenebilir ve tanıtım, pazarlama ve yatırım faaliyetlerinde önceliklere 

göre adım adım ilerlenebilir. 

• Branşlar için de aynı durum söz konusu olabilir ve belli bir iki uzmanlık alanına yoğunlaşarak bu 

branşlar için tanıtım ve yatırım yapılabilir. 

• Sağlık personeli hasta hakları ve mevzuatlar ile alakalı eğitilmelidir. 

• Fiyatlandırmalara belli bir standart getirilmelidir.  

• Bakanlıklar ve sağlık kuruluşları arasında koordinasyon kuvvetlendirilmelidir.  

• Sağlık kuruluşları, sigorta firmaları, acenteler gibi sağlık turizmi içinde faal olan tüm kurumlar 

denetlenmeli, uymaları gereken mevzuatlar belirlenmelidir. 

• Sağlık turistleri için otel konaklama ücretlerinin özel indirimli olması faydalı olacaktır. 

• Sağlık turistleri daha ülkelerinde iken süreç ile alakalı tam anlamıyla bilgilendirilerek güvenilirlik 

artırılabilir. 

KISALTMALAR 

ADSH Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 

ADSM Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 
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Kısaca değinmek gerekirse, Türkiye’nin siyasal ve yönetsel, idari, mali birçok alanda problemleri var. Bu 

problemlerin bir tanesi merkeziyetçiliktir. Merkeziyetçi yönetim yapısı çoğu hizmeti merkezi yönetimin 

elinden yürütmesi ve yerel yönetimlerin gereğince birçok hizmeti yapmasına önüne engel çıkartacak 

düzenlemeler içeriyor. Biz Yerel Yönetimler Bölümü olarak bu hizmetlerin çoğunu özellikle yapım, 

ruhsat, mal ve hizmet statüsünde gördüğümüz, şudur ki; Sağlık hizmetleri sosyal fayda, sosyal 

maliyetlerin yüksek olduğu bir hizmettir. Yerel Yönetimler Okulu, Sağlık hizmetlerini yerel yönetimlerin 

vermesi gerektiğini düşünmektedir. Yaklaşık 20 yıllık bir okul tecrübemiz var. Bu kapsamda aslında 2003 

yılında meclise gelen, 2004 yılında kanunlaşan, 5227 sayılı Kamu Yönetimlerinin Temel İlkeleri ve 

Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun ile sağlık hizmetlerinin İl Özel İdarelerine aktarılması 

gündeme gelmişti. Ne yazık ki bu kanun bir şekilde uygulamaya girmedi. Fakat şu an Büyükşehirlerde ve 

il özel idarelerinin kaldırılması ile birlikte, aslında tekrardan Büyükşehir Belediyeleri ve İlçe Belediyeleri 

ile yapılacak protokoller dâhilinde bu hizmetlerin yerel yönetimler tarafından yapılmasının yerel halkın 

mutluluğu, huzuru, umudu için daha faydalı olacağı, okul olarak bizim fikrimizdir. Çünkü sağlık hizmeti 

aslında bir yerel yönetim hizmetidir. Merkezi yönetim sadece düzenleyici,  denetleyici ve yönlendirme 

yapan kurumdur. Bu kapsamda özellikle yerel yönetimlerin yaşamış olduğu sıkıntıları, yani 

belediyelerimizin, bunları çok net bir şekilde fotoğrafını çekip raporlaştırabilirsek, umuyorum ki Ankara 

belki bunu dikkate alabilir.  

Şimdi, oturumun ilk bölümünde her katılımcı belediyesinin vermiş olduğu hizmetin genel analizini 

anlatacaktır.  

 

İkinci oturumda;  

Belediye kanunları incelendiğinde zorunlu görevler ve isteğe bağlı görevleri var. Eski belediye 

mevzuatında tahadi yöntem denilen yöntemde belediyenin tüm görev ve sorumlulukları apaçık 

sayılmıştır. Bunun dışında belediye hiçbir şey yapamaz. Şimdiki Belediye Kanununda genel yetki söz 

konusu. Belediyenin ayrıntılı bir şekilde görev yetki ve sorumlulukları sayılmıyor. Bazıları isteğe bağlı 

olarak yapılabiliyor. Bu bir zenginlik, bu aslında rekabet edilebilir yerel yönetim mantalitesi üzerinden de 

genel anlamda daha güçlü bir şekilde hizmet alabilmesini sağlamak için güzel bir şey. Fakat burada bir 

sorun var, şudur ki kanunda belediye için ağırlıklı olarak düşünülen şey, önleyici çevresel sağlık 

hizmetlerini yapsın, diğerlerine çok fazla karışmasın. Merkezi yönetimde ağırlıklı olarak şu an belediyeye 

stabil kılmaya çalıştığı nokta;belediyeler sağlık hizmetlerinde ağırlıklı olarak kendisine zorunlu atfedilen 

görevleri halletsin diğerlerini merkezi yönetim yapsın algısı var. Bu işin siyasi ve yönetsel boyutunda 

belirli problemler meydana getiriyor. Yine bu işin maliyetlendirme boyutunda yerel yönetim ile yerel halk 

bir arada olduğu için, yerel halkın sağlık alanındaki taleplerini çok hızlı bir şekilde yanıt verip refleks 

gösterebiliyor. Bunları çok hızlı bir şekilde çözebilecek potansiyele sahip fakat bunlara kaynak transfer 

edilmesi dediğimiz, finansmanı dediğimiz noktada merkezi yönetim çok gönüllü değil. Gerek engelli, 

gerek yaşlı hizmetleri ve diğer sağlık hizmetleri ile ilgili finansman sağlama konusunda herhangi bir 

girişim veya çalışma yoktur. 

Belki bu görüşmelerden çıkacak sonuçlardan sonra merkezi yönetim belki bunlara göre bazı şeyleri 

değiştirebilir.  

Sorunları 3 grupta toplayabiliriz: 

1. Siyasal sorunlar 

2. Yönetsel sorunlar 

3. Mali ve teknik sorunlar 

Son oturumda da katılımcılar ortak sorunlarını belirleyip, bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini 

anlatacaklardır.  
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİSAĞLIK DAİRE BAŞKANLIĞI 

1. VİZYON VE MİSYONUMUZ 

Kaliteli, sürekli, gelişime ve işbirliğine açık, bilimsel, etkin, verimli ve risk gruplarına öncelik veren bir 

hizmet anlayışı ile hareket eden Sağlık Daire Başkanlığı; 

İstanbul halkının yaşam kalitesini arttırmak amacıyla sağlık alanında koruyucu, önleyici, tedavi ve 

rehabilite edici hizmetler sunarken, yaşlı, engelli, bakıma muhtaç İstanbul halkına hizmet sunmaktadır. 

2. TEMEL POLİTİKAMIZ VE ÖNCELİKLERİMİZ 

 Yaşlı, çocuk, engelli, kadın gibi risk gruplarına öncelik vermek, 

 Koruyucu hekimlik ve halk sağlığına yönelik hizmet vermek, 

 Verilen hizmetleri uluslararası standartlara/AB normlarına uygun hale getirmek, 

 Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, 

 Performans değerlendirmelerini baz alarak geleceğe yönelik planlar yapmak, 

 Sorunların yerinde ve ilgilisiyle çözülmesi anlayışından hareketle toplumsal katılımı arttırıcı 

politika ve çalışmaları desteklemek, 

 Seminer, konferans sunumlarıyla; broşür ve kitap gibi envanterlerle halkı bilgilendirmek. 

3. YÖNETİM BİRİMLERİMİZ 

3.1.Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü 

3.2.İstanbul Darülaceze Müdürlüğü 

3.3.Engelliler Müdürlüğü 

3.4.İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü 

 

3.1. SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ 

 

3.1.1. Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü Personel ve Hizmetlerinin Analizi 

3.1.1.1 HİZMETLERİMİZ 

 Evde Sağlık Hizmetleri 

 Ayaktan Teşhis ve Tedavi Hizmetleri (ATT) 

 Hıfzıssıhha Laboratuar Hizmetleri 

 İstanbul Aile Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri (İSADEM) 

 Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri (PDM) 

 Saha Eğitim Hizmetleri 

 Vektörlerle Mücadele Hizmetleri 

 

3.1.1.1.1  Evde Sağlık Hizmetleri (ESH) 

İstanbul’da yaşayan hasta veya bakıma muhtaç bireylerin ve yakınlarının, yaşadıkları ortamda, 

sağlık, bakım ve rehabilitasyon gereksinimlerinin karşılanmasıdır. 

Evde Sağlık Hizmetlerinin Amacı 

 Hedef grubun ev ortamında sağlık ve sosyal yönden desteklenmesi  

 Geleneksel aile yapısının desteklenmesi  

 Hasta ve yakınlarının, eğitimli ve kendine yeterli hale getirilmesi  

 İyileşme döneminin kesintiye uğramadan devam etmesi 
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 İyileşme sürecinin hızlandırılması    

 Hastane enfeksiyonlarının azaltılması 

 Hastanede yatış süreleri ve yatma stresinin azaltılması amaçlanmaktadır. 

Evde Sağlık Hizmetlerinin Hedef Kitlesi 

 Evde aile bireyleriyle birlikte yaşayan veya kimsesiz, engelli, yaşlı, yatağa bağımlı, hayatını 

başkalarına bağımlı olarak idame ettiren bakıma muhtaç bireyler  

 Hastanede gördüğü tedavi veya ameliyat sonrasında taburcu edilen ve idame tedavisinin evde 

sağlanması gereken hastalar 

 Kronik hastalıkları olanlar 

 Terminal dönem hastaları 

 Hastanede yatmayı gerektirmeyecek şekilde tıbbi tedavi ve bakımı gereken hastalar  

 Evde fizyoterapi, psikoterapi hizmetine ihtiyacı olanlar 

Evde Sağlık Hizmetlerinin İçeriği 

 Evde Sosyal Ön Değerlendirme 

 Doktor Muayenesi 

 Hemşirelik Hizmetleri 

 Fizyoterapi 

 Psikoterapi 

 Hane Temizlik 

 Kişisel Temizlik 

 Hasta Nakil 

 Refakat Hizmetleri (Evde/Hastanede) 

Evde Sağlık Hizmetlerinin Kaynakları 

Evde Sağlık Hizmetleri Küçükçekmece, Edirnekapı ve Üsküdar olmak üzere 3 lokasyonda 

bulunan merkezlerle toplam 246 personel ve 111 araçlaİstanbul’un 39 ilçesine hizmet 

sunmaktadır. 

 

 

Tablo 1 :Evde Sağlık Hizmetleri Personel Durumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görev Sayı 

Doktor 6 

Fizyoterapist 12 

Psikolog 4 

Hemşire 59 

Acil Tıp Teknisyeni 15 

Sosyal Çalışmacı 11 

Bakım Destek 15 

Şoför 99 

Yardımcı Personel 25 

Toplam 246 
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Tablo: 2 Evde Sağlık Hizmetleri Araç Durumu 

Araç Tipi Sayı 

Binek Araç 90 

Ambulans 15 

Diğer 6 

Toplam 111 

 

 

Evde Sağlık Hizmetleri Sayıları 

Tablo:3 Evde Sağlık Hizmetleri Sayıları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayaktan Teşhis ve Tedavi Hizmetleri (ATT) 

Hasta haklarına saygılı, etik değerlere bağlı bir şekilde bireylerin sağlığının korunması, 

geliştirilmesi için çalışan sağlık merkezleridir. 

Ayaktan Teşhis ve Tedavi Hizmetleri Amacı 

 Sağlıklı bir nesil ve sağlıklı bir toplum oluşturmak, 

 Etik değerlere ve hasta haklarına saygılı, 

 Hasta ve yakınlarına, eğitim vererek onları sağlıklı yaşam hakkında bilinçlendirmek, 

 Sürekli kendini geliştiren ve yenileyen, güvenilir, kaliteli, eşit ve verimli bir şekilde sağlık 

hizmeti sunmak amaçlanmaktadır. 

Ayaktan Teşhis ve Tedavi Hizmetleri Hedef Kitlesi 

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları ve yakınlarına 

 SGK’lı (SSK, Emekli Sandığı, Bağkur) çalışan ve emekli olan tüm vatandaşlara 

 Sosyal güvencesi olmayan tüm 18 yaş altı çocuklara hizmet vermektedir.  

  2002-2016 
2017 (10 

ay) 
Toplam  

Hizmet Verilen Kişi Sayısı   208.904 10.707 219.611 

Sağlık- Sosyal Ön 

Değerlendirme        
640.917 13.882 654.799 

Evde Doktor Muayenesi   321.604 11.912 333.516 

Hemşire Bakım   945.646 114.081 1.059.727 

Fizyoterapi   183.163 14.204 197.367 

Psikolojik Danışmanlık   35.660 3.688 39.348 

Hane/ Kişisel Bakım   20.154 9.212 29.366 

Nakil  34.775 5.963 40.738 
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Ayaktan Teşhis ve Tedavi Hizmetleri İçeriği 

 Muayene ve Hasta Takip Hizmetleri (Dâhiliye, Üroloji, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları 

ve Doğum, Çocuk Hastalıkları, Nöroloji, Cildiye, Göğüs Hastalıkları Uzmanları ve Pratisyen 

Hekim) 

 Laboratuvar Hizmetleri 

 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti (FTR) 

 Psikolojik Danışmanlık ve Tedavi Hizmeti  

 Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti 

 Radyoloji Görüntüleme Hizmetleri 

 Diyetetik ve Beslenme Hizmeti 

 Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri 

Ayaktan Teşhis ve Tedavi Hizmetleri Kaynakları 

 Ayaktan teşhis ve tedavi hizmetleriŞehzadebaşı, Tozkoparan, Darülaceze olmak üzere 3 

lokasyondabulunan Tıp Merkezleri ile toplam 157 Personel ile hizmet sunmaktadır. 

 

Tablo:4 Tıp Merkezleri Personel Durumu 

Görev Sayı 

Pratisyen Doktor 3 

Uzman Doktor 28 

Diş Hekimi 7 

Yardımcı Sağlık Personeli 79 

Tıbbi Sosyal Kayıt ve Diğer 40 

Genel Toplam 157 

 

 

Ayaktan Teşhis ve Tedavi Hizmetleri Sayıları 

Tablo:5 Ayaktan Teşhis ve Tedavi Hizmet Sayıları 

Hizmetler 2016 2017 (10 ay) 

Muayene Sayısı 256.631 205.179 

Laboratuar Test Sayısı 
733.676 660.346 

Görüntüleme Sayısı  
23.975 23.347 

Hemşirelik Hizmeti 
30.746 32.078 

Toplam 
1.045.028 920.950 
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3.1.1.1.2 Hıfzıssıhha Laboratuarları 

 

Halk sağlığını korumak, gıda güvenliğini sağlamak ve müşteri isteklerini karşılamak amacıyla 

ulusal ve uluslararası standartlara uygun kalitede gıda ve su numune analizleri yapılmaktadır. 

 

Hıfzıssıhha Laboratuarları Amacı 

 Şahıs ve Resmi kurum gıda analizleri 

 İçme ve kullanma suyu analizleri 

 İBB ait yüzme havuz suyu analizleri 

 Baraj ve bağlı şebeke suyu analizleri yapılarak halk sağlığının korunması amaçlanmaktadır. 

Hıfzıssıhha Laboratuarları Hedef Kitlesi 

 İçme ve kullanma suyu kontrolü için İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu İl Sağlık Müdürlüğü ve 

İSKİ  

 İBB mülkünde olan işyerlerine denetim için Ruhsat Denetim Müdürlüğü 

 Gıda ve su analizleri için Şahsi başvurular. 

 

Hıfzıssıhha Laboratuarları Hizmet İçeriği 

 Mikrobiyolojik Analizler 

Gıda güvenliği ve hijyen kontrolü için gıda ve içme/kullanma suyu analizleri yapılmaktadır. 

Gıdanın mikrobiyolojik analizi ile ilgili Salmonella sp. aranması, maya, küf ve Staphylococcus 

aereus, E.coli sayımı vb. yapılmaktadır.  

İçme/Kullanma suları, Havuz suyu ve Deniz suyu mikrobiyolojik analizinde Fekal Koliform 

bakteri, E.coli, Pseudomonas aeruginosa, anaerob sülfit redükte eden bakteri sayımı vb. 

yapılmaktadır. 

 Kimyasal Analizler 

Gıda maddeleri ile gıdaların üretiminde kullanılan maddelerin ve içme/kullanma suyu 

numunelerinin analizleri ulusal ve uluslararası geçerliliği olan metotlarla yapılmaktadır.  

Gıdanın kimyasal analizinde asitlik, rutubet, iyot sayısı, azot protein ve pH tayini vb. 

yapılmaktadır. 

Suların kimyasal analizinde asitlik, pH, alkalanite ve iletkenlik tayini yapılmaktadır. 

Hıfzıssıhha Laboratuarları Kaynakları 

Hıfzıssıhha LaboratuarıMikrobiyoloji ve Kimya olmak üzere iki ayrı birimde 19 personel 

ilehizmet sunmaktadır. 

 

Tabl:6  Hıfzıssıhha Laboratuvarı Personel Durumu 

Personel Görevi Sayı 

Mesul Müdür 1 

Mikrobiyoloji Lab.Şefi 1 

Kimya Lab.Şefi 1 

Teknik Personel 14 

Yardımcı Teknik Personel 2 

Genel Toplam 19 
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Hıfzıssıhha Laboratuarları Hizmet Sayıları 

Tablo: 7 Hıfzıssıhha Laboratuvarı Hizmet Sayıları 

 Numune 
2012-

2016 

2017 (10 

ay) 
TOPLAM 

Resmi Numuneler  3.493 237 3.681 

     Denetim Numuneleri 874 - 874 

     İçme ve Kullanma Suları 442 77 511 

     Baraj Suları 1.935  128 2.034 

     Diğer - 32 20 

Özel Numuneler 5.740 261 5.923 

     İçme ve kullanma Suları 5.407 256 5.585 

     Havuz Suları 138 3 141 

     Gıdalar 188 1 189 

     Diğer 7 1 8 

TOPLAM  18.224 498 371 

 

3.1.1.1.3 İstanbul Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezleri (İSADEM) 

İSADEM bulunduğu ilçe sınırlarında ikamet eden her yaş grubuna (çocuk, ergen, yetişkin) beden, 

sosyal, ruh ve çevre sağlığını geliştirecek konularda, bireysel veya grup olarak danışmanlık, eğitim 

ve etkinlik hizmeti verilmektedir.  

İSADEM Amacı 

 Ailelerin sağlıklı ve mutlu yaşam sürmeleri 

 Çevreye, insana ve topluma duyarlı olan sosyal, özgüvenli, başarılı, ilgili, saygılı ve sağlıklı 

nesillerin gelişmesi 

 Aile içi süreçlerin işlevsel hale getirerek aile yaşam kalitesinin artırılması 

 Sahip olunan her türlü kaynağın etkili bir şekilde yönetilmesi ve karşılaşılan çeşitli risklere 

yönelik önlemler alınması 

 Sorunları önleme ve çözme kapasitesinin geliştirilmesine koruyucu-önleyici, eğitici-geliştirici 

yaklaşımla desteklenmesi amaçlanmaktadır. 

İSADEM Hedef  Kitlesi 

 0-6 Yaş Çocuklar ve/veya Ebeveynleri 

 7-17 Yaş Arası Gençler  

 18 Yaş ve Üstü Yetişkinler 

İSADEM Hizmet İçeriği 

 Tespit Hizmeti 

 Değerlendirme Hizmeti  

 Grup Eğitimleri  

 Bireysel Görüşme  

 Ev Ziyaretleri  

 Etkinlikler  
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İSADEM Kaynakları 

İSADEM Avrupa yakasında 7, Anadolu yakasında 6 olmak üzere toplam 13 merkezde Toplam 

228 personel ve 26 araç ile hizmet sunmaktadır. 

Tablo 8 : İSADEM Personel Durumu 

Personel Görevi Sayı 

Merkez Sorumlusu 13 

Psikolog 25 

Sağlık Eğitimci 14 

Çocuk Gelişimci 17 

Diyetisyen 15 

Kayıt Elemanı 13 

Destek Elemanı 47 

Tespit Personeli  58 

Şoför 26 

Toplam 228 

 

İSADEMHizmet Sayıları 

Tablo 9 : İSADEM Hizmet Sayıları 

  2013-2016 2017 (10 ay) Toplam 

Ziyaret Hizmet Sayısı 808.895 372.004 1.180.899 

Tespit Hizmeti 478.101 264.722 742.823 

Tespit Kişi Sayısı  1.473.217 635.910 2.109.127 

     Yetişkin 1.054.605 450.372 1.504.977 

     Çocuk  418.612 185.538 604.150 

Değerlendirme Hizmeti(ölçek) 38.718 39.661 78.379 

     Denver II Gelişim Testi  17.625 16.156 33.781 

     Çocuk Yetiştirme Ölçeği 12.362 13.411 25.773 

     Ruhsal Uyum Ölçeği 8.731 10.094 18.825 

İSADEM Eğitim Kişi 153.073 87.191 240.264 

İSADEM Eğitim Hizmeti 308.541 205.708 514.249 

     Grup Eğitim 283.545 189.052 472.597 

     Bireysel Eğitim 19.066 12.771 31.837 

Ev Ziyareti 593 4.751 5.344 

Etkinlik 2.061 1.488 3.549 
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3.1.1.1.4 Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri (PDM) 

 

Bireylerin problemlerinin çözülmesi, günlük yaşam kalitelerinin artırılması, bireysel gelişim ve 

sosyal uyumlarının sürdürülmesi amacıyla psikoterapi ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.  

Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Amacı 

Danışanların; 

 Psikolojik problemlerin çözülmesi 

 Günlük işlevsellik düzeyinin artması 

 Bireysel gelişim ve sosyal uyumun artması 

 Yaşam doyumunun artması 

 Aile üyelerinin kendi içlerinde ve kişiler arasında yaşadıkları problemlerin çözülmesi 

 Sosyal yönden dezavantajlı grupların ruhsal risklerinin önlenmesi amaçlanmaktadır. 

Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Hedef Kitlesi 

 3-11 Yaş Çocuk 

 12-17 Yaş Ergen 

 18 Yaş ve Sonrası Yetişkin 

Psikolojik Danışmanlık Hizmetleriİçeriği 

 Psikometri- Psikolojik Ölçme ve Değerlendirme  

 Çocuk-Ergen Psikoterapici ve Danışmanlık  

 Yetişkin Psikoterapici ve Danışmanlık  

 Çift - Aile Psikoterapisi ve Danışmanlık  

 Grup Psikoterapi ve Psikoeğitim  

 Psikiyatrik Danışmanlık  

Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Kaynakları 

Hizmet 16 Psikolojik Danışmanlık Merkezi ve 3 Psikoterapi Merkezinde Toplam 114 personel 

tarafından sunulmaktadır. 

Tablo 10: Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Personel Durumu 

Personel Görevi Sayı 

Hizmet Sorumlusu 1 

Psikiyatri Uzmanı 3 

Psikolog 28 

Uzman Psikolog 50 

Kayıt Elemanı 32 

TOPLAM 114 
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Psikolojik Danışmanlık HizmetleriHizmet Sayıları 

Tablo 11 : Psikolojik Danışmanlık Hizmet Sayıları 

  
2007-

2016 

2017 (10 

ay) 
Toplam 

Hizmet Verilen Kişi Sayısı  343.745 44.027 387.772 

     Yetişkin 154.498 19.500 173.998 

     Çocuk 189.247 24.527 213.774 

Psikolojik Danışmanlık 

Hizmet Sayısı 653.375 71.130 724.505 

     Yetişkin 295.495 30.592 326.087 

     Çocuk 357.88 40.536 40.536 

Ölçek Hizmet Sayısı 290.974 34.598 325.572 

     Yetişkin 118.464 13.432 131.896 

     Çocuk 172.51 21.166 21.166 

Psikiyatri  Hizmeti  

Muayene Sayısı 1.661 2.464 4.125 

 

 

3.1.1.1.5 Saha Eğitim Hizmeti  

İstanbul genelinde kamu ve özel kurumların talepleri doğrultusunda her yaş grubuna beden ve ruh 

sağlığı alanlarında koruyucu ve önleyici farkındalık eğitimleri verilmektedir. 

 

Saha Eğitim Hizmeti Amacı 

 Bireylerin yaşam sürecinde olası sorunlara yönelik kişisel gelişimlerine katkı sağlanması  

 Toplumsal düzen içerisinde işyeri, çevre ve aile alanlarında sosyal davranış becerisi 

geliştirmek üzere farkındalık kazandırılması  

 Koruyucu Ruh Sağlığı Eğitimleri ile sağlıklı aile yapılandırılması 

 Aile yaşamlarındaki iletişim ve sorun çözme becerilerinin geliştirilmesi  

 Gençlerin hayatına güçlü bir vizyon katmak için farkındalık yaratılması  

 Meslek uzmanlarının ihtiyaçlarına yönelik endüstriyel sağlık ve psiko-eğitimler ile donanım 

kazandırılması amaçlanmaktadır. 

 

Saha Eğitim Hizmeti Hedef Kitlesi 

 Öğrenciler, Öğretmenler, Veliler  

 Kurum Çalışanları, Yetişkinler  

 Tüm Yaş Grupları  

Saha Eğitim Hizmeti İçeriği 

 Psikoeğitim  

 Endüstriyel Psikoeğitim  

 Kişisel Psikoeğitim  

 Aile Eğitimleri  

 Ergen Psikoeğitimleri  

 Çocuk Psikoeğtimleri  
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 Sağlık Eğitimleri  

 Beden Sağlığı Eğitimleri  

 Aile Eğitim Programı (AEP) Eğitimleri  

 İş Sağlığı Eğitimleri  

Saha Eğitim Hizmeti Kaynakları 

Hizmet  Küçükçekmece ve Kadıköy olmak üzere2 merkezde toplam 37 personel ve 10 araçla 

hizmet sunulmaktadır. 

 

Tablo 12 : Saha Eğitim Hizmetleri Personel Durumu 

Personel Görevi Sayı 

Hizmet Sorumlusu 2 

Eğitimci 16 

Psikolog 4 

Uzman Psikolog 4 

Sosyal Kayıt Elemanı 1 

Şoför 10 

TOPLAM 37 

 

3.1.1.1.6 Vektörlerle Mücadele Hizmeti 

Vektör mücadelesinde kültürel, fiziksel, biyolojik ve kimyasal mücadele anlayışlarını bütüncül 

olarak uygulayarak; sivrisinek larva, ergin sivrisinek, karasinek, kene, hamamböceği, pire, 

fare/sıçan ile mücadele edilmektedir.  

Vektörlerle Mücadele HizmetiAmacı 

 Hastalık bulaştıran vektörlerle mücadele edilmesi 

 Halkın vektör varlığından kaynaklı rahatsızlıklarının giderilmesi 

 Vektörlerin üreme ve yaşam alanları hakkında halkın bilgilendirilmesi 

 Vektörlerin taşıdıkları hastalıklardan korunma yolları, alınması gereken tedbirler konusunda 

eğitim verilmesi amaçlanmaktadır. 

Vektörlerle Mücadele Hizmeti Çalışma Alanları 

 Vatandaşlardan gelen talepler 

 Gübrelikler  

 Havuz, gölet, fosseptik, su depoları, inşaatlar, bodrumlar gibi durgun su birikintileri 

 Kamusal alanlar (Park ve Bahçeler) 

 Mesire Alanları 

 Katı Atık Tesisleri 

 Halk Plajları 

 Dereler, sazlıklar 

 Sivrisinek ve Karasinek problemi bulunan binalar 

Vektörlerle Mücadele Hizmeti İçeriği 

 Kültürel Mücadele  

 Fiziksel Mücadele  

 Biyolojik Mücadele  
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 Kimyasal Mücadele  

Kültürel Mücadele: 

 AR-GE birimi (alanlarında uzman) ekipleri tarafından vatandaşları bilinçlendirmek amacı 

eğitimler verilmektedir. 

 Tiyatro gösterileri sergilenmektedir. 

 Halkı vektörlerin üreme-yaşam alanları ve taşıdıkları riskler hakkında bilgilendirmek amacıyla 

tanıtım broşürleri dağıtılmaktadır. 

 Çocukları vektörler hakkında bilgilendirmek amacıyla yaş gruplarına uygun oyun uygulaması 

yapılmıştır.  

Fiziksel Mücadele: 

İSKİ, İSTAÇ, İlçe Belediyeleri, Katı Atık Müdürlüğü, Yol Bakım Müdürlüğü vb. ilgili 

kurumlarla ortak çalışmalarla; 

 Dere ıslahı 

 Fosseptiklerin ağızlarının kapatılması 

 Çöplerin uygun şekilde muhafazası 

 Çöp konteynırlarının düzenli temizliği yapılmaktadır. 

Biyolojik Mücadele: 

 Durgun sularda; Gambusia cinsinden bazı balıklar sulardaki sivrisinek larvalarına karşı 

kullanılmaktadır. Bu balıklar, sudaki sivrisinek larvaları ile beslendiklerinden dolayı biyolojik 

mücadelede kullanılmaktadır. 

 Biyolojik mücadelede bir diğer yöntem de biyolojik kökenli biyosidal ürün kullanımıdır. 

Ekolojik dengenin bozulmaması için biyolojik kökenli larvasitlerle sivrisinek üreme 

kaynakları periyodik olarak ilaçlanmaktadır. Bu larvasitler çevreye ve insan sağlığına zararsız 

doğal ürünlerdir. Sadece sivrisinekler üzerinde etkilidir. 

Kimyasal Mücadele: 

Ergin sivrisinek mücadelesinde Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı onaylı en güvenli 

biyosidal ürünler ile kimyasal mücadele yapılmaktadır. 

Vektörlerle Mücadele HizmetiKaynakları 

Vektörlerle Mücadele biriminin Avrupa yakasında 4, Anadolu yakasında 2 olmak üzere 6 birimde 

toplam 513 personel ve 182 araç ile hizmet sunulmuktadır. 

 

Tablo 13: Vektörlerle Mücadele Personel Durumu 

Personel Görevi Sayı 

Teknik Sorumlu  1 

Ekip Sorumlusu  55 

Veri Yükleme Personeli 12 

İlaçlama Personeli  445 

İşçi Personel   (Engelli) 16 

TOPLAM 513 
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Tablo 14 : Araç Durumu 

Araç Tipi Sayı 

Binek Araç 8 

Kamyonet 172 

Arazi Aracı 2 

Toplam 182 

 

Vektörlerle Mücadele Hizmet Sayıları 

Tablo 15 : Vektörlerle Mücadele Hizmet Sayıları 

  2012-2016 

2017 (10 

ay) Toplam 

İlaçlama Talep Sayısı 124.695 41.363  166.058 

Kemirgen Mücadelesi       

Açılan Kapak Sayısı 3.052.342 400.783 

3.453.1

25 

İlaçlanan Kapak Sayısı 1.476.981 171.282 

1.648.2

63 

Larva Mücadelesi       

Kontrol Edilen Kaynak Sayısı 12.008.707 2.795.892 

14.804.

599 

İlaçlanan Kaynak Sayısı 2.128.085 353.859 

2.481.9

44 

Mücadele Yapılan Alan (ha) 57.070 13.190 70.260 

Ergin Sivrisinek Mücadelesi Yapılan 

Alan (ha) 4.009.139 752.773 

4.761.9

12 

Karasinek Mücadelesi Yapılan Alan 

(m2) 6.261.275 2.106.942 

8.368.2

17 

Kene Mücadelesi Yapılan Alan (ha) 389,8 70,5 460 
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3.1.1.2 SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET SUNARKEN UYGULAMA 

ALANINDA YAŞADIĞI SORUNLAR VE BU SORUNLARA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 

PDM’lerde (Psikolojik Danışmanlık Merkezleri) bütünleşik hizmete olan ihtiyaçtan dolayı 

psikometrik ölçek, psikiyatrik muayene ve psikoterapi hizmetlerinin birlikte sunulduğu psikoterapi 

merkezleri açılmıştır. 

İSADEM’lerde ilçe halkının; sosyal, çevresel ve beden sağlığı konularındaki eğitim ihtiyaçları 

tespit edilerek; uzman eğitimciler tarafından bireysel, grup şeklinde gerçekleştirilen yetişkin ve 

çocuk eğitimleri verilmektedir. 

Vektörlerle Mücadele’de en önemli sorun, vatandaşların vektör üreme kaynaklarını özel 

mülklerinde kendilerinin oluşturmasıdır. Örneğin; İstanbul’da kayıtlı olan ve periyodik olarak 

mücadele edilen sivrisinek üreme noktalarının %86’sı insanlar tarafından oluşturulmuş 

kaynaklardır. İnsanların üreme kaynaklarını oluşturmaması, oluşmuş kaynakları ortadan kaldırması 

gerektiğini bilmemesinden dolayı mücadele edilmesi gereken adres sayısı artmaktadır.  

Özel ve kamusal alanlarda yapılan vektör mücadelesinde, özel mülklere girilememesi nedeniyle 

vektörlerin üreme kaynaklarına müdahale edilememektedir. Hizmet almak istemeyenler, yazlık 

evlerinde bulunmamaları, kilitli adreslerde içeriye giriş yapılamaması gibi nedenlerden dolayı 

uygulama yapılamamaktadır. 

 

 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ; 

 Vatandaşların vektörlerle mücadele hakkında bilinçlendirilmesi için kültürel mücadele 

çalışmaları arttırılmalıdır.  

 Gidilen adreslerde kişilerin bulunamayışından kaynaklanan aksamalarda o adrese gelindiğine 

ve uygulama yapılamadığına dair not bırakılabilir. 

 Mahalle muhtarları ile girilemeyen adreslere bilgilendirme veya erişim yolları aranabilir. 

 

3.1.1.3 SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET KRİTERLERİNİN GÖZDEN 

GEÇİRİLMESİ VE STANDARTLARIN BELİRLENMESİ 

 

Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü genel hizmet kriteri; alanında yetkin ve uzman personelleri ile 

hizmet içeriği gereği tabi olunan standartlara uygun ücretsiz hizmet sunmaktır. 

 

3.1.1.3.1 Evde Sağlık Hizmet Standartları 

 Başvurusu yapılan kişilere en fazla 2 (iki) işgünü içinde ulaşılarak sağlık ve sosyal ön 

değerlendirmesi yapılmaktadır.  

 Hasta ziyaretlerinde hizmete başlamadan önce onam formu, hasta veya yakınına 

imzalatılmaktadır.  

 Sağlık ve sosyal ön değerlendirmesi yapılan kişilere 2 (iki) iş günü içinde Değerlendirme 

Doktoru gönderilmektedir.  

3.1.1.3.2 Ayaktan Teşhis ve Tedavi Hizmet Standartları 

SGK’sı olan tüm hastalara ücretsiz hizmet vermektedir. 

3.1.1.3.3 Hıfzıssıhha Laboratuarları Hizmet Standartları 

 

 Halk Sağlığı Laboratuarları ve Yetkilendirilmiş Laboratuarların Çalışma Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik,  
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 Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş Görev Yetki Ve Sorumlulukları İle Çalışma 

Ususl Ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik 

 İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik 

 

3.1.1.3.4  İSADEM Hizmet Standartları 

 Bir tespit personelin günlük 30 hane kaydı oluşturması gerekmektedir. 

 Hizmete özgü tanıtım materyali verilmektedir. 

 Kaydı alınamayan haneye tekrar ziyaret gerçekleştirilmektedir. 

 Tespit ziyaretlerinde aylık eğitim ve etkinlik broşürü dağıtılmaktadır. 

 Merkezlerin aylık program takvimi afiş olarak basılıp, halk tarafından görünebilen yerlere 

asılmaktadır. 

 Onam formunun doldurması gerekmektedir. 

 

3.1.1.3.5 PDM Hizmet Standartları 

 Bir psikolog günde 8 seans danışmanlık hizmeti sunmaktadır. 

 Aynı aileden olan veya birbirini tanıyan kişilerle aynı zaman aralığında, aynı psikolog 

görüşme yapmamaktadır. 

 2 kez iptal etmeden randevuya gelmeme belli bir süre sonra yeniden başlamayı gerektirir. 

 Terapi planlaması en az 3-8 seans, en fazla 24 seans olarak yapılmaktadır.  

 İlk değerlendirmede; 

o Yetişkinlerde; SCL-90, yaşam olayları kontrol listesi, 

o 3-6 yaşta; Ruhsal uyum, dışsallaştırma davranışları, çocuk yetiştirme anketi, 

o 7-12 yaş arası; Anksiyete ve depresyon envanteri, 

o 13-17 yaş arası; kısa semptom envanteri zorunlu uygulamaktadır. 

 

3.1.1.3.6 Saha Hizmetleri Standartları 

Talepte bulunan kurumun ihtiyacı ve katılımcıların niteliğine bağlı olarak eğitimin şekli, içeriği 

ve süresi belirlenmektedir. 

 

3.1.1.3.7 Vektörlerle Mücadele Biriminin Hizmet Standartları: 

İstanbul’da sivrisinek, karasinek, kemirgen ve kene ile özel mülkler ve kamusal alanlarda ücretsiz 

olarak mücadele edilmektedir. Periyodik olarak yapılan uygulamalar ile birlikte vatandaşlardan 

gelen talepler de değerlendirilmektedir. 

Kemirgenlerle mücadele; gelen talepler doğrultusunda kamusal alanlarda; okullar, camiler ve 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binalarında açık ve kapalı alanlarda yapılmaktadır. 

Vatandaşlardan ve diğer kamu kurumlarından gelen kemirgen ilaçlama talepleri sadece açık 

alanlarda ve sokaklarda kanalizasyon sistemlerinde yapılmaktadır.  

Pire ve hamamböceği ile mücadele ise; vatandaşlardan ve diğer kurumlardan gelen talepler 

doğrultusunda sadece açık alanlarda yapılmaktadır. Okullar ve camilerde ise gelen talepler 

doğrultusunda açık ve kapalı alanlarda mücadele edilmektedir. 

 

3.1.1.4 SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜNÜN KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ 

HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HALK TARAFINDAN TALEP 

EDİLEN HİZMETLER 

 

Koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamında; İstanbul Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezleri 

(İSADEM), Psikolojik Danışmanlık Merkezleri (PDM),Saha Eğitim Hizmeti, Hıfzıssıhha 

Laboratuarları, Vektörlerle Mücadele Hizmetidir.  
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3.1.1.5 SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2016-2017 YILLARINDA 

UYGULADIĞI VİZYON PROJELERİ 

Koruyucu sağlık kapsamında psikolojik danışmanlık merkezlerinin (PDM) sayısı 16’ ya 

çıkarılmıştır. 

Ruh sağlığı hizmetlerini bütünleşik olarak vermek amacıyla 2016 yılında psikometrik ölçek, 

psikoterapi ve psikiyatrik muayene hizmetlerini içeren Psikoterapi Merkezi 3 ilçede faaliyete 

başlamıştır. 2017 yılında 16 PDM ve 3 Psikoterapi Merkezi hizmete devam etmektedir. 

İSADEM; 2013 yılında 2 merkezle hizmete başlamıştır.2017 yılında 13 İSADEM’ le hizmetlerine 

devam etmektedir. 

Çocuk Gelişim Dergisi; Çocukların sosyal, bilişsel, ince-kaba motor, dil gelişimlerine katkı 

sağlamak, İSADEM’ lerde verilen eğitimlere destek olması amacıyla 2016 yılından itibaren üç 

aylık periyotlarla süreli yayın olarak ücretsiz çocuk gelişim dergisi (İsa ile Nisa) bastırılıp 

dağıtılmaya başlanmıştır. 

Kültürel Mücadele Kapsamında Vektörlerle Mücadele Kumpanyası: Kültür Merkezlerinde, 

üniversitelerde, liselerde ve anaokullarında vektörlerle mücadeleyi tanıtan şarkıların seslendirildiği 

Vektöran Korosu ve Ritim Grubu ile Tiyatro Skeçleri sahnelendi. 

6 ilçede yapılan kültürel mücadele çalışmasında, vatandaşlar kapı kapı dolaşılarak sivrisineklerin 

üreme kaynakları konusunda bilgilendirildi. Tespit edilen üreme kaynaklarında fiziksel mücadele 

yapıldı. Vatandaşa üreme kaynağında görülen sivrisinek larvaları gösterilerek, görsel olarak 

bilinçlendirilmesi sağlandı. Sivrisinek ve karasineklere yönelik el broşürleri dağıtıldı.  

14 Ağustos – 19 Ekim tarihleri arasında; 61 mahallede, 36 iş günü içerisinde 57.666 ikametgâh 

ziyaret edildi. 51.768 adreste kültürel mücadele yapıldı. 4287 adreste fiziksel mücadele yapıldı. 

2000 adet yeni üreme kaynağı tespit edildi ve 1532 adreste biyosidal ürün uygulandı. 

 

3.2. İSTANBUL DARÜLACEZE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

3.2.1. İstanbul Darülaceze Müdürlüğü Personel ve Hizmetlerinin Analizi 

 

3.2.1.1. HİZMETLERİMİZ 

 

3.2.1.1.1. Yaşlılara Yönelik Hizmetler 

3.2.1.1.2. Gençlere ve Risk Altındaki Çocuklara Yönelik Hizmetler   

3.2.1.1.3. Evsizlere Kış Hizmeti 

3.2.1.1.1. Yaşlılara Yönelik Hizmetler 

Yaşlılara Yönelik Hizmetlerin Amacı 

Kuruma Kabul şartlarına haiz acezelerin barınma, beslenme, giyim, sağlık, eğitim gibi sosyal ve 

ekonomik ihtiyaçlarını karşılamaktır. 

Yaşlılara Yönelik HizmetlerinHedef Kitlesi 

55 yaş ve üzeri Kadın ve 60 yaş üzeri erkekbakıma ve yardıma muhtaç yaşlılar. 

Yaşlılara Yönelik Hizmetlerinİçeriği 

 Sosyal İnceleme 

 Sakin Kabul Komisyonu Değerlendirmesi 

 Sakin Yatış İşlemleri 

 Fiziksel Muayene (Doktor Muayenesi) 

 Hemşirelik Hizmetleri 



88 
 

 Hastane Sevk Hizmetleri 

 Fizyoterapi 

 Refakat Hizmetleri 

 Sakin Fiziksel Bakım Hizmetleri(Yemek, Temizlik,Giyim vs.) 

 Sakin Manevi Bakım Hizmetleri 

 Ergoterapi Hizmetleri 

 Gönüllü Hizmetleri 

 Palyatif Bakım Hizmetleri 

 Sosyal Organizasyonlar 

 Spor Faaliyetleri 

Yaşlılara Yönelik HizmetlerinKaynakları 

Yaşlılara yönelik hizmetlerin önemli bir kısmı 151.000 m²’lik açık, 46.000 m²’lik kapalı alanıyla 

hizmet veren ve Türkiye’nin en büyük huzur evi olan Kayışdağı Darülaceze Kampüsü’nde 10 Farklı 

Yaşam sitesinde yürütülmektedir.Dr. Beşir Akınal Huzurevi, Akseki Ormanalı Abdullah ve Nerime 

Turan Sanatçı Yaşam Evi, Yaşam Evleri de yaşlılara hizmet veren diğer birimlerdir. 

Yaşlı Hizmetleri Personel Durumu 

 Tablo 16 : Yaşlı Hizmetleri Personel Sayısı 

GÖREV SAYI 

BAKIM PERSONELİ 344 

HİZMETLİ (TEMİZLİK PERSONELİ) 116 

SAĞLIK PERSONELİ 126 

ŞOFÖR 45 

PSİKOLOG 9 

DOKTOR 6 

DİYETİSYEN 1 

TOPLAM 647 

 

Tablo 17 : Yaşlı Hizmetleri Araç Sayısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Araç 
YAŞLI HİZMETLERİ 

(ANT, B.AKINAL, KAYIŞDAĞI) 

Binek Araç  14 

Ambülans  2 

Diğer  21 

Toplam 45 
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Yaşlılara Yönelik Hizmet Sayıları 

Tablo 18 : Hizmet Alan Yaşlı Sayısı 

Hizmet Birim 
20

04 

20

16 

201

7 

(Eki

m) 

Darülaceze  
Toplam 

Sakin  

97

1 

10

14 
956 

Kayışdağı 

Kampüsü 

Toplam 

Sakin 

72

5 

82

9 
781 

   

Yaşam Evi Hizmetleri 

Yaşam Evi Hizmetlerinin Amacı 

Darülacezede kalma şartlarına sahip yaşlıların alıştıkları sosyal ortamlarından, mahallelerinden ve 

semtlerinden koparılmadan evlere yerleştirilerek sosyal bir çevrede yaşamlarını sürdürmelerini 

sağlamaktır.  

Yaşam Evi HizmetlerininHedef Kitlesi 

Darülacezede kalma şartlarına sahip Kendine yetebilen yaşlılar. 

 

 

 

Yaşam Evi Hizmetlerinin İçeriği  

 

Yaşlıya kendi evinde ve sosyal ortamında verilen bakım hizmetleri kapsamında,  yaşlının  

ihtiyaç duyduğu hizmetleri, her bir yaşlı için bakım planı oluşturularak sunulmaktadır.  

Ataşehir ve Kadıköy ilçeleri pilot bölge olmak üzere yalnız yaşayan ve ihtiyaç sahibi yaşlılar için; 

 Ev Temizliği, 

 Kişisel Bakım( Banyo Hizmeti vs.), 

 Basit Tadilat ve Tamirat, 

 Kuaförlük Hizmeti, 

 Alışveriş, 

 Dış Mobilizasyon 

 Aile Danışmanlık Hizmetleri verilmektedir.  

Hizmet Verilen Kişi Sayıları 

Hizmet Birim 
20

16 

201

7 

Yaşam Evi 

Sakinleri 

Toplam 

Sakin 

Sayısı 

39 45 
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3.2.1.1.2. Gençlere ve Risk Altındaki Çocuklara Yönelik Hizmetler   

Çocuk ve Gençlere Yönelik Destek Hizmetleri (İGEM) 

Çocuk ve Gençlere Yönelik Destek Hizmetlerinin (İGEM) Amacı 

 İGEM henüz sokakta yaşama alışkanlıklarını edinmemiş; sokakta çalıştırılan ya da 

ailesinin ihmaline maruz kalan, evden kaçma, okuldan kaçma, akran etkisi gibi çeşitli 

sebeplerle sokak yaşantısına adım atabilecek çocuğu sokağın risklerinden uzak tutmak,  

 Çocukların okul derslerine ve sınavlarına hazırlanmasına yardımcı olmak 

 Çocukların merkezi sınavlara hazırlanmasına yardımcı olmayıamaçlayan bir merkezdir. 

 

Çocuk ve Gençlere Yönelik Destek Hizmetlerinin (İGEM) Hedef Kitlesi 

10-16 yaş arasındaki ilkokul-ortaokul çocukları (4-5-6-7 ve 8. sınıf öğrencileri) 

Çocuk ve Gençlere Yönelik Destek Hizmetlerinin (İGEM) İçeriği 

10-16 yaş arasındaki çocuklara(4-5-6-7 ve 8. sınıf öğrencileri) yönelik; 

 Sosyal Rehabilitasyona Yönelik Aktiviteler,  

 FizikselRehabilitasyona Yönelik Aktiviteler,  

 Bilişsel  Rehabilitasyona Yönelik Aktiviteler, 

 Matematik Dersi, 

 Fen ve Teknoloji Dersi, 

 Sosyal Bilgiler Dersi, 

 Türkçe Dersi, 

 İngilizce Dersi  

Çocuk ve Gençlere Yönelik Destek Hizmetlerinin (İGEM) Kaynakları 

Çocuk ve Gençlere Yönelik Destek Hizmetleri (İGEM)Personel Durumu 

Tablo 19 :İGEM Personel Sayısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çocuk ve Gençlere Yönelik Destek Hizmetlerinin (İGEM) Hizmet Verilen Kişi Sayısı 

 

Tablo 20 :İGEM Hizmet Sayısı 

Hizmetler 2016 2017 (Ekim) 

Hizmet Verilen Kişi Sayıları 427 384 

 

GÖREV SAYI 

BİRİM SORUMLUSU  1 

BÜRO PERSONELİ 1 

DAİMİ İŞÇİ 1 

HİZMETLİ (TEMİZLİK PERSONELİ) 2 

ÖĞRETMEN 8 

ŞOFÖR 1 

TOPLAM 14 
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İSMEM (İstanbul Gençlik Rehabilitasyon ve Meslek Edindirme Merkezi) 

İstanbul Gençlik, Rehabilitasyon ve Meslek Edindirme Merkezi (İSMEM); İstanbul’un sokak 

çocukları sorununu en aza indirmek amacı ile kurulmuş bir birimdir.  

Uyuşturucu madde sorunu ile başa çıkamayan ailelerden gelen talepler neticesinde İSMEM 

Bağımlılık Tedavi Merkezine Dönüştürülmüştür. 

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan işbirliği ile 

İSMEM’in bağımlılık tedavi merkezine dönüşümü için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

İSMEM’in Bağımlılık Tedavi Merkezine Dönüşümü ile, çocuk ve ergenlerde alkol ve madde 

bağımlılığı sorununu kapsamlı bir şekilde ele alınarak, tıbbi tedavi ve rehabilitasyon 

basamaklarının tümünü kapsayan bir çalışma yürütülmesi hedeflenmektedir. 

Bu kapsamda İSMEM’in tadilat ve dönüşüm çalışmaları devam etmekte olup 2018 yılı 

içerisinde faaliyete geçmesi planlanmaktadır. 

 

3.2.1.1.3. Evsizlere Kış Hizmeti 

Evsizlere Kış HizmetiAmacı 

Evsizlere kış hizmetiİstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı İstanbul Darülaceze 

Müdürlüğü Koordinatörlüğünde(Aralık ve Mart ayları içerisinde)  Esenyurt İSTAÇ 

BinasıAralıksız Olarak 7/24 Hizmet verilmektedir. 

 

Evsizlere Kış HizmetiHedef Kitlesi 

Psikolojik, ekonomik veya sosyal durumundan dolayı belli bir ikamet ettiği yeri olmayan, sokakta 

veya terk edilmiş mekânlarda yaşayan kişiler. 

Evsizlere Kış Hizmetiİçeriği 

 Beslenme,  

 Barınma,  

 Temel Sağlık Hizmetleri, 

  İlaç Hizmeti,  

 Özbakım ve Hijyen,  

 Giyim Yardımı  

 Evsizlere Kış Hizmetlerinin Kaynakları 

 2017-2018 Kış Döneminde Vardiya Sistemi İle Çalışan Personeller ile İstanbul’un Esenyurt 

ilçesinde İSTOÇ binasında hizmet sunulmaktadır.  

Evsizlere Kış Hizmetlerinin Sayıları 

2013-2014kış döneminde 2.185,  

2014-2015 kış döneminde 2.739, 

 2015-2016 kış döneminde 2.948,  

2016-2017 kış döneminde ise 4.592 evsize hizmet verilmiştir.  

2014-2017 yılında toplam 12.460 evsize hizmet verilmiştir. 
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3.2.2. İstanbul Darülaceze Müdürlüğü Hizmet Kriterlerinin Gözden Geçirilmesi ve Standartların 

Belirlenmesi 

İstanbul Darülaceze Müdürlüğü, sunduğu hizmetlerin kalitesini belirlemek, sosyal hizmet alanında 

kalite standartlarını tespit etmek ve geliştirmek, aynı zamanda da verdiği hizmeti sürekli olarak 

iyileştirmek adına uluslararası geçerliliği olan “ISO9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi”ni 

almıştır. 

 

3.2.2.1.Yaşlılara Yönelik Hizmet Standartları 

 Kabul şartlarını taşıyan korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç yaşlılarda; Kadınlarda 55 yaş 

ve üzeri, erkeklerde 60 yaş kabul edilmektedir. 

 Sitelerimizde sakinlerimizin fiziksel, zihinsel ve mental durumlarına göre yaşam imkânı 

sunulmaktadır. 

 Sakinlerimize diyetisyen gözetiminde günde üçü ana ikisi ara öğün olmak üzere beş öğün 

yemek verilmektedir. 

 Sakinlerimizin periyodik muayeneleri kurumumuzda görevli uzmanlar tarafından yapılmakta, 

hastalıkları tetkik ve tedavi gerektiren sakinlerimiz ise tam teşekküllü hastanelere sevk 

edilmektedir. Yatışı yapılan sakinlerimize ise refakat hizmeti verilmektedir.  

 Sakinlerimizin tüm giyim ihtiyaçları kurumumuz tarafından karşılanmaktadır.       

 Sakinlerimizin fiziksel ve zihinsel durumlarına uygun kapalı ve açık oyun alanlarını 

bünyesinde barındıran spor kompleksinde spor aktiviteleri sunulmaktadır. 

 Sakinlerimizin manevi ihtiyaç ve talepleri göz önünde bulundurularak her hafta manevi bakım 

programları düzenlenmektedir.   

 Sakinlerin Sosyal Hayata Adaptasyonu Kapsamında Birim İçi ve Dışı Sosyal Faaliyetler; 

Doğum Günleri, Bayram Kutlamaları, Piknikler, Geziler yapılmaktadır. 

 Eğitimciler tarafından resim, müzik, örgü, ahşap boyama ve takı tasarımı gibi branşlarda 

dersler verilmekte ortaya çıkan ürünler belirli dönemlerde düzenlenen kermeslerle 

ziyaretçilerin beğenisine sunulmaktadır. 

 

3.2.2.2.Gençlere ve Risk Altındaki Çocuklara Yönelik Hizmet Standartları  

Çocuk ve Gençlere Yönelik Destek Hizmetleri (İGEM) 

 

 Kayıt işlemleri eğitim öğretim yıllı başında; öğrenci velisinin İgem kayıt formunu 

doldurmasıyla ön kaydıyapılır.   

 4,5,6,7,8. sınıf düzeyinde olan öğrencilere akademik eğitim,sosyal akiviteler , spor akitiviteleri 

oluşturulan yıllık program çerçevesinde uygulanır. 

  Eğitim/öğretimde kullanılan araç- gereç ve materyallerin öğrenciler için uygun olmasına 

dikkat edilir. 

 İgem'e gelen bir öğrenci; haftada 3 gün toplamda  12 saat olarak hizmet alır. 

 Öğrencilere her gün ara öğün verilir. 

öğrencilerimizin periyodik başarısını görmek için bir yılda 3 deneme sınavı yapılır. 

 Öğrencilerin dönem başında, dönem ortasında ve dönem sonunda olmak üzere 3 

deneme sınavı yapılarak başarı ve gelişim düzeyi takip edilir. 

 Yaz tatilinde yaz okulu açılarak kayıtlı ogrencilere program dahilinde hizmet verilir. 
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3.2.2.3. Evsizlere Kış Hizmetleri Hizmet Standartları 

 

 Evsiz vatandaşlar Anadolu ve Avrupa yakası Zabıta Müdürlükleri tarafından merkeze 

taşınmaktadır. 

 24 saat boyunca tüm barınma, sağlık, gıda, temizlik vb. ihtiyaçları karşılanmaktadır. 

 Memleketlerine gitmek isteyenler için haftanın memlekete gönderme işlemleri yapılmaktadır. 

 24 saat boyunca güvenlik ekibi, teknik personel ekibi hazır bulundurulmaktadır. 

 Gerektiğinde otelde konaklama imkânı sağlanmaktadır. 

 Hastaneye gidecekler için refakat personeli görevlendirilmektedir. 

 24 saat boyunca ambulans ve ekibi hazır bulundurulmaktadır. 

  

3.2.3. İstanbul Darülaceze Müdürlüğünün 2016-2017 Yıllarında Uyguladığı Vizyon Projeleri 

2017 yılında kurumda kalan sakinler ile görüşülerek, hayat hikâyelerinin derlendiği ve kitap haline 

getirildiği “Yaşanmış Hayat Hikâyeleri 1”  Kitabı çalışmaları tamamlanmıştır. 

 

2017 yılında, İSMEM’in Bağımlılık Tedavi Merkezine Dönüşümü için Sağlık Bakanlığı ve 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalanmıştır. Merkezin faaliyete geçebilmesi 

için hazırlık ve tadilat çalışmaları devam etmektedir. 

 

3.3. ENGELLİLER MÜDÜRLÜĞÜ 

3.3.1. Engelliler Müdürlüğü Hizmet ve Personel Analizi 

 

3.3.1.1.AMAÇ 

Engelliler Müdürlüğü engelli bireylerin bireysel ve mesleki açıdan kapasitelerini geliştirmeyi, 

bağımsızlaşmalarına destek olarak yaşam kalitelerini yükseltmeyi, toplumsal hayata katılımlarına 

katkıda bulunmayı, bireylere yönelik yardım ve destek hizmetlerini güçlendirmeyi ve ayrıca 

kamuoyunda farkındalık oluşturarak engelli haklarına saygılı bir toplum yapısı oluşturulmasına destek 

olmayı amaçlamaktadır. 

 

3.3.1.2.HEDEF KİTLE  

 

İSEM, İstanbul il sınırları içinde ikamet etmek kaydıyla, tam teşekküllü bir hastaneden %40 veya üzeri 

vücut fonksiyon kaybı olduğunu bir sağlık kurulu raporuyla belgeleyen; görme, işitme-konuşma, 

ortopedik ve zihinsel engelliler ile ruhsal-duygusal rahatsızlığı veya süreğen hastalığı olan bütün 

engelli bireylere hizmet vermektedir. 

 

3.3.1.3.HİZMETLERİMİZ 

 

3.3.1.3.1 Psikolojik Destek Hizmetleri 

3.3.1.3.2 Eğitim Hizmetleri 

3.3.1.3.3 Sosyal Destek Hizmetleri 

3.3.1.3.4 Rehabilitasyon Hizmetleri 

3.3.1.3.5 Kamp Hizmetleri 

3.3.1.3.6 Ulaşım Destek Hizmetleri 
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3.3.1.3.1 Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri 

Psikolojik destek hizmetleriyle, engelli bireylerin ve ailelerinin toplumsal hayata katılımını 

arttırmak, bireysel ve çevresel sorunlarla başa çıkma becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır. 

Bu hizmet kapsamında, engelli bireylerin eğitsel, mesleki, duygusal ve sosyal gelişimlerinin 

desteklenmesine yönelik çalışmalar yürütülür. Gerektiğinde aile üyelerinin psikolojik yönden 

güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Bireysel ve Grupla Danışmanlık: Bireysel ve grupla psikolojik danışmanlık çalışmalarıyla, 

engelli bireylerin ve ailelerinin yaşadıkları ruhsal sorunların çözümüne destek olunmaktadır. 

Aile Eğitimi ve Seminer Çalışmaları: Ailelerin, çocuklarına doğru ve sağlıklı bir yaklaşım 

geliştirmeleri ve engellilik konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla eğitim 

programları ve seminerler düzenlenmektedir. 

Konuşma ve Dil Terapisi: Ağız ve dil kaslarında gelişim bozukluğu olan, konuşma güçlüğü 

çeken çocuklar için rehabilitasyon çalışmaları yapılmaktadır. 

 

Tablo 21 : Psikolojik Danışmanlık Hizmet Sayıları 

 

3.3.1.3.2 Eğitim Hizmetleri 

 

Bu hizmet kapsamında, engelli bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki becerilerinin 

artmasına destek olmak, üretkenliklerini arttırmak, bağımsız birey olmalarını desteklemek 

amacıyla çeşitli eğitim programları uygulanmaktadır. 

 

Engelli Beceri Kazandırma Hizmetleri:Eğitim programları kapsamında engelli bireyin sosyal 

becerileri, öz bakım becerileri ve el becerilerini arttıran eğitimler verilmektedir. Herhangi bir 

eğitim alma olanağı bulunmayan, 17-35 yaş aralığında, eğitilebilir ya da öğretilebilir durumda 

olan, hafif veya orta düzeyde zihinsel engellilere ya da farklı engel gruplarından bireylere 

çeşitli eğitimler verilmektedir. Bu eğitimler arasında takı tasarımı, resim, spor, ebru-ahşap, 

okuma-yazma, müzik, bahçıvanlık, seramik, temizlik, ev ekonomisi, seracılık, matbaa, ipek 

halıcılık, Braille alfabesi, makrome/süsleme vb. eğitimler yer almaktadır. 

Meslek Eğitimi Hizmetleri:Engelli bireylerin, engel durumu, vasıf ve yetenekleri göz önüne 

alınarak düzenlenen kurslarda, başarılı olan bireylerin Milli Eğitim Bakanlığı onaylı mesleki 

sertifikalar alması sağlanmaktadır. Ayrıca sosyal rehabilitasyon amacıyla kültürel ve sanatsal 

yetenekleri destekleyen eğitim grupları da oluşturulmaktadır. Bu eğitim çalışmalarının 

koordine edildiği Bağımsız Yaşam Akademisi’nde Bilgisayar Atölyesi, Çağrı Merkezi, Grafik 

Sınıfı, Kuaförlük Sınıfı, Market Eğitimi, Otelcilik Eğitim Sınıfı, Aşçılık Sınıfı, Garsonluk 

Eğitim Sınıfı, Müzik Sınıfı, Ses Kayıt Stüdyosu, Serigrafı Baskı Sınıfı, Resim Atölyesi, Film 

Stüdyosu ve Bahçıvanlıktan oluşan teorik ve pratik eğitim sınıfları bulunmaktadır. Sınıflar 

HİZMET TÜRLERİ 
2004-

2016 

2017 

(EYLÜL) 

2004 - 2017 

Toplamı 

Psiko-Sosyal Servis 

Danışmanlığı Verilen Kişi 

Sayısı 

70.794 6.850 77.644 

Psiko-Sosyal Servis 

Eğitim Alan Kişi Sayısı 
104.812 9.666 114.478 

Konuşma Terapisi Hizmeti 

Verilen Seans Sayısı 
5.669    2.029 7.698 
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simülasyonlu eğitim materyalleri ile düzenlenmiştir ve bu çalışmalarla engelli bireylere çeşitli 

mesleki yeterlilikler kazandırılmaktadır. 

 

Türk İşaret Dili Hizmetleri: İşitme engelli bireylerle sağlıklı iletişim kurulması amacıyla Türk 

İşaret Dili Projesi’ni hayata geçiren Engelliler Müdürlüğünün en büyük amacı bu dilin eğitim 

sistemi içerisinde yer almasını sağlamaktır. Bu amaçla işitme engelli bir bireyle iletişim 

kurmak isteyen herkese Türk İşaret Dili kursları ücretsiz olarak verilmeye başlanmıştır. Türk 

İşaret Dili Eğitimi Kurslarında, Türk İşaret Dili Alfabesi, Türk İşaret Dili’nin gramer yapısı ve 

günlük işaret dili konuşma teknikleri üzerine eğitimler gerçekleştirilmektedir. 

 

Yaz Okulu Hizmetleri:Örgün eğitime devam etmelerine rağmen çeşitli nedenlerle yeterli eğitim 

desteği alamamış olan 8-13 yaş arası çocuklar ve gençlere destek eğitimleri verilir. 

 

Özel Eğitim Hizmetleri:Fatih, Esenyurt ve Kadıköy ilçelerinde bulunan hizmet merkezlerinde 

okul öncesi çağına (0-6 yaş) ve yetişkinlere yönelik otizm eğitimleri verilmektedir. 

Kurumumuza başvuran otizm tanı veya ön tanısı almış 0-6 yaş aralığındaki çocukların 

gelişimsel ve eğitsel değerlendirmeleri yapılarak bireyselleştirilmiş eğitim programı 

oluşturulmaktadır. Bireysel eğitimin yanı sıra grup eğitimi yoluyla sosyal beceri kazanımı 

hedeflenmektedir. 17-35 yaş arası otizm tanılı bireyler, bağımsız yaşam becerileri, sanatlar, 

kişisel gelişim, mesleki alanlarda bireysel ve grup eğitimleri almaktadırlar. Eğitimler, 

kazanılmış becerilerin devamının sağlanması, keşfedilmeyen becerilerinin açığa çıkarılması, 

davranışın hem devamlılığının hem de transferinin sağlanması maksadıyla uygulamalı 

yapılmaktadır. 

 

E-KPSS ve Hazırlık Kursu Eğitimleri: Merkezlerimizde, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 

(E-KPSS ) ve çeşitli sınavlara yönelik hazırlık kursları açılmaktadır. 

 

Toplumun Bilinçlenmesi ve Farkındalık Oluşturma Hizmetleri: İlk ve ortaöğretim öğrencilerini 

engellilik hakkında bilinçlendirmeyi amaçlayan bir faaliyettir. Okulları ziyaret etme veya 

öğrencileri Engelliler Müdürlüğüne davet etme şeklinde gerçekleştirilen çalışmaların dışında 

ESHA ayrıca taksi şoförleri, İETT çalışanları, halk otobüsü şoförleri ve din görevlisi gibi 

toplumum farklı kesimlerinde de benzer bilinçlendirme çalışmalarını sürdürmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

Tablo 22 : Eğitim Hizmetleri Sayıları 

HİZMET TÜRLERİ 
2004 - 

2016 

2017 

(EYLÜL) 
2004 - 2017 Toplamı 

Engellilere Yönelik Verilen 

Eğitimlerin Toplam Seans Sayısı 
5.102.606 461.854 5.564.460 

ESHA Projesi kapsamında sunum 

yapılan kişi sayısı 
433.437 21.660 455.097 

İstihdam Konusunda Verilen 

Eğitim Seans Sayısı 
412.466 4.626 417.092 

İşaret Dili Eğitimi Verilen Kişi 

Sayısı 
6.238 443 6.681 

Meslek Edindirme Amaçlı 

Eğitimlere 

Katılan Kişi Sayısı (Yeni) 

5.223 412 5.635 

Psiko-Sosyal Servis Eğitim Alan 

Kişi Sayısı 
104.812 9.666 114.478 

Yasal Haklar Eğitim Verilen Kişi 

Sayısı 
49.239 3.589 52.828 

Yaz Okuluna Katılan Kişi Sayısı 2.508 3.059 5.567 

Zihinsel Engelli Eğitim ve Beceri 

Kazandırma Merkezlerinde 

Eğitim Alan Toplam Zihinsel 

Engelli Öğrenci Sayısı 

8.899 1.221 10.120 

Zihinsel Engelliler Eğitim ve 

Beceri Kazandırma 

Merkezlerindeki Eğitim Seans 

Sayısı 

5.874.018 376.356 6.250.374 

Özel Eğitim Hizmetleri (kişi 

sayısı) 

 

330 369 699 

Özel Eğitim Hizmetleri (seans 

sayısı) 
4.460 15.783 20.243 

 

 

3.3.1.3.3 Sosyal Destek Hizmetleri 

 

Bu hizmet kapsamında, engellilerin sosyal ve hukuki hakları hakkında bilgilendirilmeleri, en 

doğru kuruma en hızlı şekilde ulaşıp ihtiyacı olan hizmet ve desteği alabilmelerini sağlamayı, iş 

hayatına katılımlarının sağlanıp ekonomik ve sosyal bağımsızlıklarını kazanmalarını aynı 

zamanda sosyal hayata dâhil olup hareketliliklerinin artırılmasını sağlamaya yönelik çalışmalar 

yürütülmektedir. 

 

Bilgilendirme/Yönlendirme/Hizmet Danışmanlığı:Sosyal serviste uzman personellerce engelli 

ve engelli yakınına kurumların engellilik hizmetleri, eğitim, yasal haklar, yeni mevzuat 
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düzenlemeleri vb. konularda danışmanlık yapılmaktadır. Bilgilendirme sağlanan engelli ve 

yakını hizmet alacağı kurum içi ve dışı birimlere koordineli şekilde yönlendirilir ve takibi 

yapılır. 

 

E-Danışmanlık, Canlı Destek Hizmetleri:Engelli ve engelli yakını bireylere sosyal medya 

üzerinden yazışmalı olarak engellilik hizmetleri ve diğer talepler doğrultusundaki bilgiler hızlı 

bir şekilde verilmektedir. Canlı destek hizmeti kapsamında da işitme engelli bireylerin bilgiye 

daha hızlı bir şekilde ulaşabilmesi amacıyla İSEM bünyesinde çalışan Türk İşaret Dili 

tercümanı aracılığıyla görüntülü danışmanlık hizmeti verilmektedir. 

 

Kültür, Sanat, Eğlence Hizmetleri:Engelli bireylere ve ailelerine yönelik yıl boyunca çeşitli 

kültür, sanat, eğlence ve gezi programları düzenlenmektedir. Bu programlar vasıtasıyla engelli 

bireylerin sosyal hayata katılımlarını ve toplum içinde hareketliliğini arttırmak 

amaçlanmaktadır.  

Kişisel Bakım Hizmetleri:Evinden çıkamayacak derecede ağır engeli bulunan engelli bireylere 

İSEM tarafından ücretsiz kuaförlük ve kişisel bakım hizmeti verilmektedir.  

 

Manevi Bakım Hizmetleri:İl Müftülüğüyle gerçekleştirilen bir protokol aracılığıyla 

yürütülmektedir. Bu kapsamda İstanbul’un farklı ilçelerindeki merkezlerde din görevlileri 

vasıtası ile manevi bakım çerçevesinde sohbet programları ve seminerler düzenlenmektedir. 

 

İstihdam Destek Hizmetleri: İSEM merkezlerine başvuran çalışma hayatına katılmak isteyen 

engellilerin özgeçmiş bilgileri alınıp, İSEM İstihdam Birimine iş takibi yapılmak üzere 

ulaştırılmaktadır. Burada engellinin fiziksel ve psiko-sosyal özellikleri dikkate alınarak 

kendisine uygun iş olanakları araştırılmakta; işverenlerle temasa geçilmektedir. 

 

Yasal Haklar Danışmanlığı Hizmetleri:İSEM Yasal Haklar Danışmanlığı Biriminde görevli 

avukatlar tarafından engelli ve engelli yakınlarına, sahip oldukları yasal haklar konusunda 

bilgilendirme ve yönlendirme hizmetleri yapılmakta; gerçekleştirilen yasal haklar seminerleri, 

telefonla ve yüz yüze yapılan görüşmeler ile engelli bireylere ve yakınlarına hukuki 

danışmanlık hizmeti verilmektedir. 

 

Medikal Bakım, Onarım, Ücretsiz Kiralama Hizmetleri:Engelli bireylerin bağımsız yaşam 

becerilerini arttırmak amacıyla, Sosyal İşler Yardım Yönetmeliği esas alınarak engellilere 

ücretsiz medikal malzeme yardımı yapılmaktadır. Bu hizmet kapsamında beyaz baston, 

tekerlekli sandalye, akülü araç, koltuk değneği, hasta altı bezi dağıtımı gerçekleştirilmektedir. 

Ayrıca geçici süreli ücretsiz kiralama ile medikal malzeme desteği verildiği gibi, akülü ve 

tekerlekli sandalye bakım onarım hizmetleri de yürütülmektedir. 
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Tablo 23 : Sosyal Destek Hizmetleri Sayıları 

HİZMET TÜRLERİ 2004 - 2016 
2017 

(EYLÜL) 

2004 - 2017 

Toplamı 

Ayni Yardım Hizmeti Verilen Kişi 

Sayısı 

(Medikal Yardım ve Hasta Altı Bezi) 

106.636 4.546 111.182 

Bilgilendirme-Yönlendirme-

Danışmanlık 

Hizmeti Verilen Kişi Sayısı 

2.396.200 268.126 2.664.326 

Engelliler ve Yaşlılara Ulaşım Hizmeti 

Çerçevesinde Yapılan Servis Hizmeti 

Sayısı 

1.128.406 196.176 1.324.582 

İstihdam Edilen Kişi Sayısı  2.351 241 2.592 

Kuaförlük Hizmeti Sayısı (seans)  5.603 2.988 8.591 

Manevi Bakım Toplam Seminer Sayısı  230 61 291 

Manevi Bakım Toplam Katılan Kişi 

Sayısı 
 5.747 1.570 7.317 

Sosyal Organizasyonlara Katılan Kişi 

Sayısı 
304.918 38.258 343.176 

Sosyal Organizasyon Sayısı  5.713 490 6.203 

Yasal Haklar Danışmanlığı Verilen 

Kişi Sayısı 
196.935 23.410 220.345 

 

3.3.1.3.4 Rehabilitasyon Hizmetleri 

Bu hizmet kapsamında, değişik branşlarda verilen spor eğitimleriyle engellilerin özgüven ve 

yaşama sevinçleri arttırılması, gerek bireysel gerekse takım sporlarıyla iletişim becerileri 

geliştirilmesi hedeflenmektedir. Yıl içerisinde, ulusal ve uluslararası nitelikte spor 

organizasyonları tertip edilerek engelliye, hedef bilinci ve kararlılık kazandırılması 

amaçlanmaktadır. 

Sporla Rehabilitasyon Hizmetleri:Her engel grubuna, engelin özelliğine göre alanında uzman 

eğitmenlerce bireysel ve takım sporlarında eğitim sunulmaktadır. 

Hidroterapi Hizmetleri:İSEM, engellinin psikolojik ve fizyolojik rahatsızlıklarının giderilmesi 

için uygulanan rehabilitasyon yöntemini Türkiye’de ilk olarak hizmete koymuştur. Beyoğlu 

biriminde bulunan havuzda uzman terapistler tarafından hidroterapi hizmeti verilmektedir. 

Atlı Binicilik Hizmetleri: Belirli engel gruplarında tedaviye destek amacıyla uygulanan bu 

yöntem ile engelli çocukların duygusal, zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlanmak 

amaçlanmaktadır. 
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Tablo 24 : Rehabilitasyon Hizmetleri Sayıları 

HİZMET TÜRLERİ 
2004 - 

2016 

2017 

(EYLÜL) 

2004 - 

2017 

Toplamı 

Atlı Binicilik Hizmeti Verilen Kişi 

Sayısı 
8.709 1.071 9.780 

Atlı Binicilik Hizmeti Verilen Seans 

Sayısı 
15.790  2.403 18.193 

Sporla Rehabilitasyon Hizmeti Verilen 

Seans Sayısı  
1.209.351 78.871 1.288.222 

Sporla Rehabilitasyon Hizmeti Verilen 

Kişi Sayısı  
 176.166 23.928 200.094 

Tıbbi Rehabilitasyon Hizmeti Verilen 

Kişi Sayısı (Fizyoterapi, Atla Terapi, 

Hidroterapi) 

26.200  1.459 27.659 

Tıbbi Rehabilitasyon Hizmeti Verilen 

Seans Sayısı  
 74.661  4.073 78.734 

 

3.3.1.3.5 Kamp Hizmetleri 

Bu hizmet kapsamında, engelli bireylerin ve ailelerinin ücretsiz tatil yaparak dinlenmesi ve 

sosyalleşebilmesi için Florya sahilinde toplam 60 bin m² alan üzerine kurulan İSEM Yaz Kampını 

engelli ve ailelerinin hizmetine sunmuştur. Kamp içerisinde bağımsız 55 müstakil ev 

bulunmaktadır. 

 

Tablo 25 : Kamp Hizmetleri Katılım Sayısı 

HİZMET TÜRLERİ 
2004 - 

2016 

2017 

(EYLÜL) 

2004 - 2017 

Toplamı 

Yaz Kampına Katılan Kişi 

Sayısı 

 

56.658 

 

6.046 

 

62.704 

 

3.3.1.3.6 Ulaşım Destek Hizmetleri 

 

Bu hizmet kapsamında, yaşamını İstanbul’da sürdüren ve toplu taşıma araçlarını kullanamayan 

engelli bireylere ücretsiz ulaşım hizmeti sunmaktadır. Evinden çıkamayan engelli bireyler, Alo 

153-5-3 servisini önceden arayıp rezervasyon yaptırmak kaydıyla, sokağa çıkabilmekte ve 

ihtiyaçlarını temin edebilmektedir. Hizmetlerimiz 66 liftli araç, 44 minibüs ile verilmektedir. 
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Tablo 26 : Ulaşım Destek Hizmetleri Sayıları 

HİZMET TÜRLERİ 2004-2016 
2017 

(EYLÜL) 

2004 - 2017 

Toplamı 

Engelliler ve Yaşlılara Ulaşım 

Hizmeti Çerçevesinde Yapılan 

Servis Hizmeti Sayısı 

 1.128.406 196.176 1.324.582 

 

3.3.1.4. Kaynaklar 

Hizmetlerimiz Engelli Merkezleri ve Engelli İrtibat Büroları ile yürütülmektedir. Bu kapsamda 

Yaz Kampı dâhil 24 Engelli Merkezi ve 8 İrtibat Bürosu aracılığı ile tüm İstanbul geneline 

hizmet verilmeye çalışılmaktadır. 

 

 

Tablo27 : Engelliler Müdürlüğü Personel Dağılımı 

Görevi Toplam 

Şube Müdürü 1 

Sosyolog 30 

Psikolog 30 

Yardımcı Sağlık Personeli 6 

Çocuk Gelişimci 29 

Eğitmen 102 

Avukat 3 

Bilgisayar İşletmeni 8 

Basın Yayın Personeli 4 

Bilgi İşlem 5 

Destek Hizmetleri 5 

Halkla İlişkiler 67 

İnsan Kaynakları 6 

İşçi 170 

Özel Eğitimci 5 

Teknik İşler Personeli ve Teknisyen 13 

Yardımcı Personel 98 

Diğer Personel 11 

Toplam 593 

 

 

 

 

 

 



101 
 

3.3.2. HİZMET SUNULURKEN KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR 

Ülke genelinde engellilere yönelik bir veri tabanı olmayışı, hizmetlerimizi planlarken ve sunarken 

objektif hareket etmeye engel olmaktadır. 

 

3.4. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

3.4.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü Personel ve Hizmetlerinin Analizi 

 

3.4.1.1.HİZMETLERİMİZ 

 

3.4.1.1.1. İş Güvenliği Hizmetleri 

3.4.1.1.2. İş Sağlığı Hizmetleri 

3.4.1.1.3. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)  Farkındalığı için Organizasyon ve Tanıtım Faaliyetleri 

 

3.4.1.1.1. İş Güvenliği Hizmetleri  

 

İş Güvenliği Hizmetlerinin Amaç 

 Çalışanların iş güvenliğini sağlanmak 

 Ortam periyodik kontrollerini ve saha denetimlerini gerçekleştirmek 

 İSG kapsamında kurum risk haritası belirlemek 

 İş kazalarını minimum seviyelere indirmek 

 Çalışma hayatındaki tehlike ve riskleri ortadan kaldırmak 

 İş Güvenliği çalışmaları kapsamında rehberlik ve danışmanlık yapmak 

İş Güvenliği HizmetlerininHedef kitlesi 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerde çalışan personeli hedef 

kitleyi oluşturmaktadır. 

İş Güvenliği HizmetlerininHizmet İçeriği 

 İSG Eğitimleri 

 İSG Kurulları 

 İSG Otomasyon sistemi 

 Risk Değerlendirmeleri 

 Acil Durum Planlamaları 

 İSG Şantiye ve Saha Denetim Hizmetleri 

 

İş Güvenliği Hizmetleri Kaynakları ve Hizmetleri Sayıları 

İBB Genelinde 103 Müdürlük ve 400 lokasyonda, 40.000 alt işveren ve 14.000 kadrolu 

personeline (memur, işçi, sözleşmeli memur) 32 İş Güvenliği Uzmanı ile rehberlik ve danışmanlık 

hizmeti verilmektedir. 

 

3.4.1.1.2. İş Sağlığı Hizmetleri 

 

İş Sağlığı HizmetleriAmaç: 

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının meslek hastalıklarından korunması,  

 Yaptıkları işin özelliğine ve görev yaptıkları iş ortamına göre farklılık gösteren sağlık 
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kontrollerinin yasal mevzuata uygun şekilde işe girişte ve devamında periyodik olarak 

yapılması, 

 İş yerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması, 

 Sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi, 

 Koruyucu faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli tedbirlerin belirlenmesi, 

 Söz konusu tedbirlerin uygulanması ve izlenmesi süreçlerinin yürütülmesi için gerekli 

yöntemlerin açıklanmasıdır. 

 

İş Sağlığı HizmetleriHedef Kitlesi: 

 

İş Sağlığı Hizmetleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerde 

yürütülen; sağlık gözetim faaliyetlerini, süreçleri ve personeli kapsar. 

İş Sağlığı Hizmetleri Hizmet Çeşitleri: 

 Rehberlik 

 Sağlık Gözetimleri 

 Risk Değerlendirmesi 

 Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt 

 İlgili Birimlerle İşbirliği 

 

 

 

İş Sağlığı Hizmetlerinin Kaynakları ve Hizmetleri Sayıları 

İBB kadrolu (işçi, memur, sözleşmeli memur) personeline 66 lokasyonda 12 İşyeri Hekimi, diğer 

sağlık personelleri ile rehberlik, periyodik muayene, sağlık gözetimi, eğitim, bilgilendirme ve 

kayıt hizmetleri verilmektedir. 

 

3.4.1.1.3. İSG Farkındalığı İçin Organizasyon ve Tanıtım Faaliyetleri 

 

İSG Farkındalığı İçin Organizasyon ve Tanıtım FaaliyetleriAmacı 

 İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda “farkındalık” oluşturmak, 

 “İş Sağlığı ve Güvenliği” alanında öncü ve lider bir kurum haline gelmek, 

 İSG Kültürünü yaygınlaştırmak, 

 

İSG Farkındalığı İçin Organizasyon ve Tanıtım FaaliyetleriHedef Kitlesi 

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan 103 Müdürlük ve Alt İşveren çalışan, 

yönetici ve alt yüklenicileri, 

 Özel Sektör, 

 Sivil Toplum Kuruluşları, 

 Yerel Yönetimler, 

 Üniversiteler, 

 İstanbul Halkı. 

 

İSG Farkındalığı İçin Organizasyon ve Tanıtım Faaliyetleri Hizmet İçeriği 

 Sempozyum, Seminer ve Çalıştaylar 

 Ulusal ve Uluslararası Kongreler düzenlemek, 

 Yazılı ve görsel Basım - Yayın Faaliyetleri 
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İSG Farkındalığı İçin Organizasyon ve Tanıtım Faaliyetleri Hizmetlerinin Kaynakları ve 

Hizmetleri Sayıları 

İBB Genelinde 32 İş Güvenliği Uzmanı,12 İşyeri Hekimi,37 İdari olmak üzere Toplam 81 

personel ve 14 araç ilehizmeti gerçekleştirilmektedir. 

 

 Tablo28 : Engelliler Müdürlüğü Personel Dağılımı 

 

3.1.1.6 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET KRİTERLERİNİN 

GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE STANDARTLARIN BELİRLENMESİ 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili 

yönetmelikler gereğince kurulmuş ve hizmetlerine devam etmektedir. 

 

3.1.1.6.1 İş Güvenliği Hizmetleri Hizmet Standartları 

İş güvenliği uzmanları ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki 103 Müdürlüğe, iş sağlığı ve 

güvenliği alanında İSG Eğitimleri, İSG Kurulları, İSG Otomasyon Sistemi, Risk 

Değerlendirmeleri, Acil Durum Planlamaları, İSG Gözetim ve Denetim Hizmetleri içeriği gereği 

tabi olunan standartlara uygun hizmet sunmaktadır. 

 

3.1.1.6.2 İSG Eğitimleri Standartları 

İş Güvenliği uzmanları tarafından Temel İş sağlığı ve Güvenliği, Risk Değerlendirme Ekibi ve 

Kurul Üyeleri eğitimleri gerçekleştirilmektedir. Çok tehlikeli işyerlerinde her yıl, tehlikeli 

işyerinde 2 yılda bir ve az tehlikeli işyerlerinde 3 yılda bir temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi 

verilmektedir.  

 

 

3.1.1.6.3 İSG Kurulları Standartları 

İş Güvenliği uzmanları koordinasyonunda, 50’den fazla çalışanın olduğu işyerlerinde çok tehlikeli 

sınıfta yer alan işyerlerinde her ay, tehlikeli işyerlerinde 2 ayda bir ve az tehlikeli işyerlerinde 3 

ayda bir kurullar gerçekleştirilmektedir.   

 

 

 

FAALİYET 
Ölçü 

Birimi 
2015 2016 

2017 9 Ay 

Gerçekleşen 

Mobil Tetkik ve Tarama 

Hizmeti Verilen Kişi Sayısı 
Kişi 12.735 7500 2.507  

Periyodik Muayene Yapılan 

Kişi Sayısı (İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kapsamında) 

Kişi 12.735 10.726 3.060  

İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) 

Eğitim  
Kişi 10.434 13.263 2.217  
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3.1.1.6.4 İSG Otomasyon Sistemi 

İş güvenliği uzmanı rehberliğinde her bir işyeri, prosedürleri talimatları, kurul karalarını, acil 

durum planlarını, risk değerlendirme raporlarını ve bunun gibi bilgileri otomasyon sisteminde 

saklamakta ve kullanmaktadır.  

3.1.1.6.5 Risk Değerlendirmeleri 

İş güvenliği uzmanı rehberliğinde, risk değerlendirme ekibi ile birlikte risk değerlendirme 

gerçekleştirilerek otomasyon sistemine yüklenir. Risk değerlendirme raporları, çok tehlikeli 

işyerlerinde her yıl, tehlikeli işyerinde 2 yılda bir ve az tehlikeli işyerlerinde 3 yılda bir 

yenilenmesi gerekmektedir. 

 

3.1.1.6.6 Acil Durum Planlamaları 

İş güvenliği uzmanı rehberliğinde, acil durum planları, acil durumda ulaşılacak kişiler ve acil 

durum krokileri hazırlanır. Çok tehlikeli işyerlerinde 2 yılda bir, tehlikeli işyerinde 4 yılda bir ve 

az tehlikeli işyerlerinde 6 yılda bir yenileme gerçekleştirilmektedir. 

 

3.1.1.6.7 İSG Gözetim ve Denetim Hizmetleri 

İş güvenliği uzmanları tarafından 400 lokasyonun üzerindeki işyerlerinde, iş kazası ve meslek 

hastalığı yaşanmaması için gözetim hizmetleri yapılmaktadır. Yapılan gözetim hizmetlerindeki 

uygunsuzluklar tespit ve öneri defterine yazılmaktadır. 

 

3.1.1.6.8 İş Sağlığı Hizmet Standartları 

 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili Yönetmelikler gereğince 

 İşyeri hekimleri; 

 Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika, 

 Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika, 

 Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika çalışır. 

3.1.1.6.9 Rehberlik Hizmeti Standartları 

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının 

gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak. 

İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak işyerinin tasarımı, kullanılan 

maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu 

donanımların seçimi konularının iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş sağlığı kurallarına 

uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak. 

İşyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene 

tavsiyelerde bulunmak. 

İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak, ayrıca işin yürütümünde 

ergonomik ve psiko-sosyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate 

alarak iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden 

korunmaları için araştırmalar yapmak ve bu araştırma sonuçlarını rehberlik faaliyetlerinde dikkate 

almak. 

3.1.1.6.10 Sağlık Gözetimleri Hizmet Standartları 

 Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili 

olarak çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak. 

 Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi 

ile gerekli tetkiklerin sonuçlarını düzenler ve işyerinde muhafaza eder.  

 Özel politika gerektiren gruplar, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı alanlar, kronik hastalığı, 

madde bağımlılığı, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi çalışanların, uygun işe 

yerleştirilmeleri için gerekli sağlık muayenelerini yapar, 
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 Rapor düzenler, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı almış çalışanın olması durumunda kişinin 

çalıştığı ortamdaki diğer çalışanların sağlık muayenelerini tekrarlar 

 Meslek hastalığı ön tanısı koyduğu vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 

yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder. 

 

3.1.1.6.11 Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt Hizmet Standartları 

 Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması 

konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya 

kontrol etmek. 

 İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin 

sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek. 

 Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve çalışanlara genel 

sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları, 

kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında eğitim vermek, 

eğitimin sürekliliğini sağlamak.  

 Çalışanları işyerindeki riskler, sağlık gözetimi, yapılan işe giriş ve periyodik muayeneler 

konusunda bilgilendirmek. 

 İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve sağlık gözetimi sonuçlarının kaydedildiği yıllık 

değerlendirme raporunu iş güvenliği uzmanı ile işbirliği halinde hazırlamak. 

 

 

3.1.1.7 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ 

HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HALK TARAFINDAN TALEP 

EDİLEN HİZMETLER 

 

 İş Sağlığı alanında çalışanların meslek hastalıklarından korunması için önlemler alınmaktadır.  

 Vatandaştan talep gelmesi durumunda, iş güvenliği uzmanları tarafından iş güvenliği alanında 

vatandaşlarımıza telefonla ya da yüz yüze bilgi verilmektedir. 

 

3.1.1.8 İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğünün 2016-2017 Yıllarında Uyguladığı Vizyon 

Projeleri 

 Üniversite İSG Günleri, 

2016 yılından itibaren İstanbul’da bulunan Kamu ve Vakıf Üniversitelerinde İSG ön lisans, lisans ve 

doktora programı öğrencileri ile kendi üniversitelerinde buluşularak aylık periyotlarda Üniversite İSG 

Günleri düzenlenmektedir. 

 Üniversiteler ve Yerel Yönetimlerle işbirliğinde İSG Günleri  

Sempozyum ve Konferansları, 

2016 yılından itibaren İstanbul’da bulunan ilçe belediyeleriyle 2 aylık periyotlarla kendi ilçelerinde 

konferanslar, 6 aylık periyotlarla sempozyumlar düzenlenmektedir. 

İstanbul İlçe Belediyeleri ile “İlçe Belediyeler İSG Koordinasyon Kurulu” oluşturulması 

planlanmaktadır. 

TBB ile birlikte Büyükşehirlerde il dışı farkındalık programları düzenlenmektedir. 

 Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi 

İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü tarafından 6-7 Aralık 2017 tarihinde ilki düzenlenecek olan 

Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi'nde (International Occupational Health And Safety 

Congress)-Iohsc2017 ülkemizde ve diğer ülkelerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve standartları, 

özel sektörde ve kamuda; özellikle yerel yönetimlerde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, 
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karşılaşılan zorluklar, tamamlanması gereken eksiklikler, çözüm önerileri, iyi uygulama örnekleri, 

yapılan bilimsel araştırma ve geliştirmelerin sunularak bilgi paylaşımı amaçlanmaktadır. 

4. SAĞLIK HİZMETLERİ VERİRKEN YAŞADIĞIMIZ SORUNLAR VE BUNLARA YÖNELİK 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ:  

 

1. Vektörlerle mücadele konusunda ilçe belediyelerinden; üreme kaynaklarının ortadan 

kaldırılmasına yönelik fiziksel ve vatandaşlarda farkındalık yaratmaya yönelik kültürel yönden 

destek beklenmektedir.  

2. İstanbul’da defin hizmetleri tek elden Mezarlıklar Müdürlüğüne entegre bir şekilde çözülmelidir. 

Bunun ilgili de bakanlık gerekli görevlendirmeleri yapmalıdır. Ayrıca bu sorun her ilçe 

belediyesinin bir hekimi İstanbul Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonuna tahsis etmesiyle de 

çözülebilir. 

3. Hasta nakil hizmetleri tek elde toplanıp merkezi bir şekilde hizmet vermelidir. İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi nakil hizmetlerini Evde sağlık Hizmeti içinde vermektedir. Diğer ilçe 

belediyelerin nakil hastaları Evde Sağlığa kayıt edilerek tek elden hizmet verilmiş olacaktır. 

4. Tüm evde sağlık hizmetleri tek çatı altında toplanmalıdır. Evde Sağlıkla ilgili ödenek hazırlanması 

gerekmektedir. 

5. Sağlık eğitimleri ve ilk yardım eğitimi okul müfredatına eklenip bilinçlenme sağlanmalıdır. 

6. Belediyelerin sağlık hizmetlerine devlet tarafından fon ayrılmalıdır. 

7. Sağlık Bakanlığı ilk yardım eğitimi sertifikasının ücretsiz bir şekilde alınmasını sağlamalıdır. 

Çünkü bütün sağlık kuruluşlarında acil hizmetleri nasıl ücretsiz ise ilk yardım sertifikası da bu 

anlayış doğrultusunda ücretsiz olmalıdır. 

8. Bağımlılıkla mücadele kapsamında hizmetler sadece belediyelere yüklenmemeli, merkezi 

hükümetin çalışmalara destek vermesi gerekmektedir.  

9. Yerel belediyelerde çalışan sağlık personellerinin özlük hakları iyileştirilmelidir.” 
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AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

1. Sağlık İşleri Müdürlüğünün personel ve hizmetlerinin analizi 

 

1.1.Personel Durumu 

4 tabip, 1 diş hekimi, 10 sağlık personeli, 6 psikolog, 7 şoför, 2 yardımcı personel ile hizmet 

vermektedir. 

Araç Durumu: Müdürlüğümüze tahsis edilmiş 3 adet hasta nakil ambulansı,1 adet hasta nakil aracı 

ve 1 adet evde bakım hizmetleri için hafif ticaritipi araç bulunmaktadır. 

 

1.2.Kalite Politikamız 

 Koruyucu, önleyici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini kaynaklarımızı verimli kullanarak, tüm 

halkımıza etkili şekilde ulaştırmak. 

 Sağlıklı yaşam bilincini toplumda oluşturmak. 

 Çalışanlarımızda kuruma aidiyet duygusunu oluşturmak. 

 Hizmetlerin mümkün olan en uygun sürede verilmesini sağlamak. 

 Kuruma özgü standartlar oluşturarak, hakkaniyetli ve kaliteli hizmet sunmak. 

 Engelli yaşantısını kolaylaştırmaya yönelik hizmetler sunmak. 

 Sağlıklı yaşlanma ve yaşlı sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak. 

 Faaliyetlerimizde çevreye duyarlılığı ön planda tutmak. 

 İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak. 

 

1.3.Amaç 

“Önce İnsan” diyerek insan ve çevre sağlığının esenliğinin sağlanması, geliştirilmesi ve 

sürdürülebilmesi: 

Vatandaşlarımızın yaşam süresinin, kalitesini arttırarak uzatılması. Bilinçli, aktif ve sağlıklı bir 

şekilde bu sürece katılımlarının sağlanması ve sürdürülebilir bir sağlık hizmeti sunumunun verilmesi. 

Bireylerin bedenen ve ruhen tam bir iyilik halinde olması için koruyucu sağlık hizmetlerinin, gerek 

bireye gerekse sosyal, biyolojik ve fiziki çevreye yönelik farklı birimlerinin katılımıyla 

gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi. Bireylerin kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam 

sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan bir hizmet sunmaktır.  

1.4.Hedef 

1- Vatandaşların doğumdan ölüme kadar sağlıklı yaşaması için tedbir almak, ayakta tedavi ve cenaze 

hizmeti vermek. 

2- Avcılar’da yaşayanların sağlığı açısından önemli sorunların saptanması, giderilmesi, sağlık 

uygulama ve eğitimlerinin yapılması sonucunda sağlık ve bilinç düzeyi yüksek bir kent ortamının 

yaratılmasını sağlamak. 

1.5.Sunulan Hizmetler 

 Poliklinik hizmetleri 

 Ağız ve diş sağlığı hizmetleri 

 Hasta nakil hizmetleri 

 Cenaze ve defin işlemleri (Gömme izin belgesi) 

 Evde bakım hizmetleri 

 Vatandaşlara ve Avcılar Belediyesi çalışanlarına koruyucu hekimlik kapsamında eğitim 

çalışmaları 

 Küçük müdahale hizmetleri(Sütur atma-alma, Serum takma, sonda takma-çıkarma, enjeksiyon, 

pansuman, tansiyon ölçümü vb.) 
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 İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında Avcılar Belediyesi çalışanlarına hizmet verme 

 Sıhhı ve gayrisıhhı işyeri denetimleri 

 Ruh sağlığı ve madde bağımlılığı danışmanlık hizmetleri 

 

Tüm hizmetlerimiz ücretsizdir. 

 

1.5.1. Poliklinik hizmetleri            

657 sayılı kanuna tabi kamu personeline, işçi personele ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere 

müracaatları halinde, muayeneleri yapılarak tedavileri düzenlenmekte veya ilgili uzmanlara 

yönlendirilmektedir.   

1.5.2. Ağız ve diş sağlığı hizmetleri 

Sağlık İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet vermekte olan diş polikliniğimizde; 

 Oral diagnoz ve radyoloji 

 Tedavi hizmetleri (diş çekimi ve dolgu) 

 Enfeksiyon kontrol ve önleme hizmetleri verilmektedir. 

 

1.5.3. Hasta Nakil Hizmetleri 

Avcılar İlçesinde ikamet eden vatandaşlara üç (3) hasta nakil ambulansı, bir (1) hasta nakil aracı iki 

(2) engelli aracı ile hizmet vermekteyiz. 

Hastanelerden randevusunu almış acil tıbbi müdahale gerektirmeyen hastaların, hastanelere ve 

hastanelerden eve naklini müdürlüğümüzden önceden randevu alınarak gerçekleştirmekteyiz.  

1.5.4. Cenaze ve defin işlemleri (Gömme izin belgesi) 

Avcılar Belediyesi sınırları içinde hastane dışı, adli olmayan, doğal ölüm olaylarında gömme izin 

belgeleri (defin ruhsatları), Sağlık İşleri Müdürlüğünde görev yapan kurum tabipleri tarafından mesai 

saatleri içinde düzenlenmektedir. 

1.5.5. Evde bakım hizmetleri 

Belediyemizin Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak yatağa bağımlı, yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza 

hizmet vermekteyiz. (Hekim kontrolünde evde muayene, pansuman, yara bakımı, doktor tarafından 

reçete edilen serumun takılması, sonda takılması, enjeksiyon yapılması, tetkik için kan alımı, fazla 

ilaçların kabulü ve ihtiyaç sahiplerine ilaç temini vb.) 

1.6.Eğitimler 

 Hamilelik Okulu Seminerleri: Heryıl düzeli olarak Hamilelik Süreçleri, Gecelikte Beslenme, 

Hamilelik ve Lohusalık Depresyonu, Yenidoğan ve Hastalıkları, Anne Sütü ve Beslenmenin 

Önemi konularını içeren seminerler düzenlenmektedir. 

 Sağlıklı Yaşam Seminerleri: Koruyucu hekimlik kapsamında her yıl belirlenen konularda 

(Hipertansiyon, Diyabet, Çocuk Sağlığı, Çocuk ve Ergen Psikoloji, Kanserler ve Korunma 

Yolları vb.) seminerler düzenlenmektedir. 

 Evlilik ve Yaşam Okulu: Psikolog-Aile Danışmanımız tarafından verilen Evlilik ve Yaşam 

Okulu eğitim programına katılan çiftlerimiz; öncelikle kadın ve erkeğin eşit bireyler olduğunu, 

evlilik hayatında görev ve sorumluluklarının karşılıklı olması gerektiğini ve etkili iletişim 

yolları kurma yolları gibi önemli bilgiler ediniyorlar. Yuvalarını sağlam temeller üzerine 

kurmalarını dilediğimiz çiftlerimize eğitim programımız sonrası sertifikalarını takdim ediyor, 

kendilerine yaşam boyu mutlu bir yuva diliyoruz.  

 Kadın Sağlığı ve Kadına Şiddet Eğitim Seminerleri: Kadın sağlığı, sorunları ile kadına yönelik 

şiddet konusunda bilgi verilmiş ve talepler alınmış.  
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 Hijyen - El Yıkama – Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi: Koruyucu hekimlik faaliyeti altında 

Anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik eğitimler düzenlenmiştir. 

 İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri: İlk yardım ergonomi, iş hijyeni, hastalıktan korunma 

prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, 

meslek hastalıklarının sebepleri vb. 

 

1.7.Küçük Müdahale Hizmetleri  

Sağlık İşleri Müdürlüğü Reviri’nde muayene, sütur atma-alma, serum takma, sonda takma-çıkarma, 

enjeksiyon, pansuman, tansiyon- kan şekeri-oksijen satürasyonu ölçümü, nebül ve oksijen 

uygulamaları, tampon uygulama, atel çıkarma vb. uygulamalar yapılmaktadır. 

1.8.İşyeri Hekimliği Faaliyetleri 

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında Avcılar Belediyesi bünyesinde çalışan işçi 

kadrosunda çalışan personelin işyeri hekimliği faaliyetlerini yapmak. 

1.9.Sıhhi ve Gayrisıhhî İşyeri Denetimleri 

Sıhhi ve gayrisıhhî işyerleri şikâyet sonrasında veya genel rutin faaliyet kapsamında 

denetlenmektedirler. 

1.10.  Danışmanlık ve Takip Merkezi – Madde Kullanım Bozukluğu  

Tedavi olmak isteyen veya iyileşmekte olan madde kullanım bozukluğu yaşayan bireyler ve yakınları 

(aile, eş, çocuk…) için kritik olan psikolojik ve sosyal destek sistemini yatış öncesi/yatış sonrası 

geliştirmeyi amaçlar. Avcılar Belediyesi olarak Türkiye’de ilk defa geçerliliği kanıtlanmış olan bir 

sistemle (C4 Recovery Solutions - C4 İyileşme Çözümleri) madde kullanım bozukluğu olan bireylere 

ve ailelerine ücretsiz iyileşme desteği sunar ve bu konuda örnek teşkil etmeyi hedefler. Verilen 

hizmetin, bireyin ihtiyaçlarına yönelik “kişiye özel” hazırlanmasını amaçlar. Detoks (arınma) ihtiyacı 

olan madde kullanım bozukluğu yaşayan bireylere danışmanlık vererek; nereye ve nasıl gidecekleri 

konusunda doğru bilgilendirme yapmayı ve detoksa gitmelerine destek olacak motivasyonu vermeyi 

amaçlar. Detoksunu tamamlamış; ancak iyileşme sürecinde kayma/nüksetme (tekrar madde kullanma) 

yaşamış madde kullanım bozukluğu olan bireyler için tedavi süreçlerine devam edebilmeleri için 

psikolojik/sosyal motivasyonel destek sunmayı hedefler. Taburcu olduktan sonra, madde kullanım 

bozukluğu yaşayan bireylerin tedavilerini sürdürmeleri aşamasında psikososyal bakım hizmeti 

vermeyi amaçlar. İyileşmek için başvuran/iyileşmekte olan madde kullanım bozukluğuna sahip 

bireylere daha önce bu süreçten geçmiş ve sürdürülebilir iyileşme yakalamış kişilerin de ekipte olduğu 

bir grup ile hizmet sunmayı amaçlar. Gün içerisinde kullanım isteği yaşayan bireylere her an 

ulaşabilecekleri güvenli bir destek sistemi oluşturmayı hedefler. Verilen psikososyal destek hizmeti 3 

yılı kapsayacak şekilde düzenlenip danışanın bu hizmeti yaşamının diğer alanlarına da adapte 

edilebilmesini amaçlar. 3 yıl boyunca verilen hizmete yönelik verileri toplayarak sonuçlarını analiz 

edip yayınlayarak madde kullanım bozukluğu alanındaki gelişmelere katkıyı hedefler. 

1.11. Sosyal Destek 

 Aşevi: Engelli, yaşlı ve yemek yapamayacak durumdaki kişilere Aşevinden 365 gün iki öğün 3 

çeşit yemek, 12 araç ile adreslerine teslim edilmektedir. 

 Medikal cihaz yardımı: Hasta yatağı, tekerlekli sandalye, (akülü ve manuel) vb. cihazlar. 

 Hasta alt bezi yardımı: Engelli ve yatağa bağımlı hastalara düzenli aralıklarla adreslerine 

ulaştırılmaktadır. 

 Ev temizliği ve kuaförlük hizmetleri 

 Sünnet organizasyonları 

 ‘Hoş Geldin Bebek’ kapsamında ev ziyaretleri yapılarak, bilgilendirilmelerin yanı sıra hediye 

paketleri verilmektedir. 

 Taziye evlerine yemek gönderilmesi ve taziye çadırı kurulması hizmetleri. 
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1.12. Engelli Koordinasyon Merkezi: 

Avcılar’da yaşayan engellilerimiz için belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Engelli Koordine 

Merkezi aracılığıyla, sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam ve hukuki haklar konusunda danışmanlık 

hizmetleri sunuyoruz. Gündelik yaşamlarını kolaylaştıracak sosyal yaşama uyumlarını sağlayacak 

üretim sürecine dâhil olmalarının önünü açacak çeşitli faaliyetler yürütüyoruz.  

 

1.13. Diğer Hizmetler 

 Sağlık personeli ve hasta nakil ambulansı konser, tören, organizasyon, spor müsabakaları, planlı 

yıkımlar vb. faaliyette görevlendirilmektedir. 

1.13.1. Sokak Hayvanların Sağlıklı Döngüsü: 

Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından halk sağlığı ve hayvan sağlığına yönelik 

verilen hizmetler: 

 İlaçlama 

 Zoonozlarla mücadele 

 Rehabilitasyon çalışmaları 

 Salgın hayvan hastalıkları 

 Kısırlaştırma ve aşılama 

 Kurbanlık hayvanların denetimi 

 

Avcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak verdiğimiz diğer hizmetler: 

1. Evde Bakım kapsamında günde 10-15 hastaya hizmet verilmektedir. 

2. Hamilelik Okulu Projesi, 2015-2017 yıllarında Medipol Hastanesi ile 2017’den itibaren İstinye 

Üniversitesi ile yürütülmektedir. 

3. Okullara ve özellikle Suriyeli mültecilere hijyen eğitimleri verilmektedir. 

4. Sosyal Hizmetlere bağlı Engelliler Birimi bulunmaktadır. Engellilerin sosyalleşmeleri için sinema, 

tiyatro, gezi organizasyonlarına araçlarımız ile götürülmektedir. 

5. Sosyal Hizmetler ile birlikte hane ve kişisel temizlik hizmeti verilmektedir. 

“Sağlık hizmetleri içinde en önemli sorunun defin ruhsatı olduğunu ve bu ruhsatın İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi veya tek bir kurum tarafından verilmesini öneriyoruz.” 
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BAĞCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

1. Sağlık İşleri Müdürlüğünün personel ve hizmetlerinin analizi 

 

1.1. Sağlık İşleri Birimi Faaliyetleri 

 

1.1.1.  Poliklinik İşlemleri 

İşyeri hekimliği kapsamında, belediyemizde çalışan personel ve ailelerine, işe yeni başlayacaklara 

ve öğrenci gibi diğer vatandaşlarımıza birinci basamak resmi kurumlar sağlık hizmeti “hasta 

kabul, muayene, pansuman, enjeksiyon vb. tedavi işlemleri” sunulmakta, ileri tetkik gerektirenler 

bir üst sağlık kuruluşuna sevk edilmektedir. 

Poliklinik İşlemleri 

Personel Sayısı 2.523 

Rapor Verilen Kişi 373 

Sağlık İşlemi (Tansiyon, şeker, ateş ölçme, 

pansuman, enjeksiyon vb.) 3.114 

Hasta Nakil: 1.430 

1.1.2.  Cenaze İşlemleri 

İlçe sınırları içerisinde evlerinde vefat edenler için defin belgeleri düzenlenmekte; eğer cenaze 

şehir dışına çıkacak ise, ilaçlanması ve tabutunun mühürlenmesi suretiyle nakle uygun hale 

getirilmek üzere Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’ne sevk edilmekte; ölüm nedeni 

şüpheli görülen cenazelerin 

ise derhal savcılığa bildirilmek suretiyle cenaze işlemleri gerçekleştirilmektedir. Defin belgeleri 

düzenlenerek, nüfus cüzdanlarıyla beraber, Nüfus Müdürlüğü’ne teslim edilmektedir. 

Cenaze İşlemleri 

Defnine İzin Verilen Cenaze Sayısı 635 

Savcılığa Gönderilen Cenaze Sayısı 12 

1.1.3.  Sağlık Yardımları 

İlçemizde ikamet eden, maddi imkânları yeterli olmayıp, sosyal güvencesi de bulunmayan hasta 

vatandaşlarımızın acil sağlık ihtiyaçlarının giderilmesi ile ilgili olarak alınan encümen kararına 

göre uygun görüldüğü takdirde talep edilen yardım yapılmaktadır. 

Yanık bası giysisi, ayakta durma sehpası, aspirasyon sondası, doku iyileştirici, trakeostomi seti, 

oksijen tüpü ve seti, ses protezi, skolyoz korsesi, yara bakım malzemeleri vb. verilen medikal 

malzemelerdir. Bunun dışında tedavi yardımı ve ilaç yardımı Belediyemiz tarafından karşılanan 

diğer yardımlardır. 

Belediyemiz tarafından her yılın belirli bir döneminde, başvurularına istinaden çocukları için 

sünnet kayıtları yapılan aileler, anlaşmalı sağlık kuruluşlarına yönlendirilerek, sünnet talepleri 

karşılanmıştır. 

Sağlık Yardımları Adet 

İşitme Cihazı Yardımı 18 

Gözlük Yardımı 5 

Hastane ve İlaç Yardımı 17 

Yanık Bası Giysisi 2 

Diş Tedavisi 2 
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Havalı Yatak 1 

Mekanizmalı Karyola 11 

Ortopedik Ayakkabı 4 

Sonda 1 

Nebulizatör 1 

Lenf Ödem Bası Giysisi 1 

Trakeostomi Kanülü 1 

Varis Çorabı 2 

Ayakta Durma Sehpası 3 

AFO 1 

Yara Bakım Malzemesi 1 

Sünnet 3.048 

1.1.4. Eğitim Çalışmaları 

Koruyucu hekimlik kapsamında; toplum sağlığına, işyerlerinin hizmet kalitesine, israfın 

önlenmesine, madde bağımlılığı ile mücadeleye vb. yönelik eğitim verilmekte, sağlık taramaları 

yapılmakta, panel, seminer, broşür, kitapçıklar hazırlanarak ilçe halkımıza doğru bilgilendirme 

çalışmaları yapılmaktadır. 

 

1.1.5.  Hasta Nakil Hizmetleri 

Hasta nakil aracımızla ilçemizde yaşayan yatağa bağlı hastalara nakil hizmeti verilmektedir. 

Hastane randevusunda belirlenen tarih ve saat dikkate alınarak, hastaneye nakli için kendisine 

randevu verilen hasta, belirlenen gün ve saatte evinden alınır. Dönüş saatinde, tekrar hastaneden 

alınıp evine bırakılır. 

1.1.6.  Bilinçlendirme Çalışmaları 

İlçemizdeki okullarda okuyan 14.000 ilköğretim 3.sınıf öğrencisine, kişisel temizlik konusunda 

bilinçlendirmek amacıyla “ağız ve diş sağlığı bakım seti” dağıtımı yapılmıştır. 

 

1.1.7.  İlaçlama 

Talepler doğrultusunda evlerde ve iş yerlerinde haşerelere (pire, böcek, fare) karşı ilaçlama 

faaliyeti yürütülmektedir. 

İlaçlama ekiplerimiz, ilaçlama talebinde bulunan vatandaşlarımızın adreslerine belirlenen saatte 

giderek, haşeratın türüne uygun ilacı kullanmak suretiyle ilaçlama işlemini yerine getirmektedir. 

İlaçlanan Alan Sayı 

Arsa 3 

Park Alanı 16 

Bahçe 45 

Açık Alan Toplamı 64 

Resmi Daire 128 

Okul 96 

Kuran Kursu 17 

Cami 14 
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Mescid 12 

İşyeri 13 

Ev 120 

Çatı 25 

Bodrum 61 

Kömürlük 4 

Kapalı Alan Toplamı 490 

Toplam 554 

1.1.8.  Su Depolarının Temizlik ve Dezenfeksiyonu 

Okul, cami, Kuran Kursu, mescit, sağlık ocağı ve diğer resmi kurumların su depoları yılda iki kez 

olmak üzere dezenfekte edilmektedir. 

2016 Yılı Su Deposu Dezenfeksiyonu Faaliyetleri 

2016 Şubat-Mart 2016 Ağustos-Eylül Dönemi Dönemi 

 

Bina Türü  
Bina 

Sayısı 

Su 

Deposu 

Sayısı 

Bina 

Sayısı 

m3 

Su  

Deposu 
Toplam         

Okul    92   109   94 113   4.662 

Cami    40   53         1.026 

Mescid  3   3       43     

Kuran Kursu  9   11   10 12   376   

Belediye                   

Tesisleri  11   16         1.153   

Diğer                   

Kurum  1   1       8     

Toplam  156   193   104 125   7.268   

 

 

1.2.  İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Faaliyetleri 

İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve inşaat mühendisinden oluşan İş Sağlığı ve Güvenliği 

Birimimiz, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 

kapsamında çalışmalarını yürütmektedir. 

1.2.1.  Gerçekleştirilen Faaliyetler 

Yıl içerisinde 4., 5., 6. ve 7. İş Sağlığı ve Güvenliği kurul toplantıları yapılmıştır. İlkyardım 

sertifikası ve sağlık taraması işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

Risk değerlendirme raporlarında tespit edildiği üzere; 

• Yangın tüplerinin eksiklerinin tamamlanması için çalışma yapılmıştır. 

• Binalarda yönlendirme tabelalarının eksiklerinin tamamlanması için çalışma yapılmıştır. 

• Kat planlarının eksiklerinin tamamlanmasının gerektiği ilgili birimlere bildirilmiştir. 

• Kurumumuza ait binaların deprem dayanım testlerinin 

yapılması için çalışma yapılmıştır. 
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• Mesleki yeterlilik gerektiren işlerde çalışan Belediye ve yüklenici firma personelinin 

belgelendirilmesi işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

• Çeşitli dönemlerde gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği konulu çalıştay ve seminerlere katılım 

sağlanmıştır. 

1.3. Veterinerlik Birimi Faaliyetleri 

 

1.3.1. Talep ve Şikâyetlerin Değerlendirilmesi 

İlçemiz dâhilinde kapalı mekânlarda beslenen sözde sahipli; ancak hayvan sağlığı ve refahı yanında, 

insan sağlığı açısından da ciddi tehdit oluşturan hayvanlardan ve bakıcılarından kaynaklanan 

şikâyetlere sebep olan, “çevre kirliliği, koku, korku, gürültü, ısırık” gibi unsurların giderilmesine 

yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 

E-mail, telefon, dilekçe ya da şahsen iletilen tüm şikâyetler, adresinde incelenmekte, şikâyet sahibi 

vatandaşlarımızla şahsen görüşülmektedir. 

 

1.3.2.  Hayvan Poliklinik ve Rehabilitasyon İşlemleri 

Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezimizde bulunan hayvan sayısı 98’dir. Tedaviye muhtaç sahipli 

ve sahipsiz hayvanların tedavileri ile insan sağlığını tehdit edebilecek hastalıkları taşımasını önlemek 

amacıyla veteriner hekimlerimiz tarafından gerekli poliklinik hizmetleri verilmektedir. 

Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanarak rehabilite edilmeleri (kısırlaştırma ve aşılama), gerektiğinde 

tedavilerinin yapılması, barınmaları için uygun ortam hazırlanarak kuduzla mücadele edilmesi, ısırık 

vakalarında, ısıran hayvanın kuduz olup olmadığını izleme açısından müşahede altına alınması, 

ısırılan kişinin aşıya sevkinin yapılması, sağlıklı hayvanların sahiplendirilmesi, rutin muayeneleri ve 

aşılarının yapılması başlıca yapılan çalışmalarımızdır. 

Kedi, köpek ve kanatlı hayvanların beslenmesinde, Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezimiz 

ekiplerince yemek fabrikalarından toplanan fazla yemekler ile hayvan severlerin, ziyarete gelen 

kişilerin gönüllü olarak temin ettiği kuru mamalardan da yararlanılmaktadır. Gönüllülerimiz 

tarafından sahiplenilen hayvan sayımız 2016 yılı itibariyle 330 olmuştur. 

 

Veteriner Poliklinik İşlemleri              Kedi  Köpek  Diğer Toplam 

Kuduz Aşısı  255 537   792 

Diğer Aşılar  706 902   1.608 

Muayene  17 17   34 

Kısırlaştırma    73 -  73 

Sahiplendirme  4 326   330 

Müşahede Altına Alma  12 5 1 18 

Kuduz Şüphesiyle Laboratuvara         

Gönderilen Hayvan  3     3 

Aşıya Sevkedilen Kişi  15       

Rehabilitasyon Merkezine         

Getirilen Hayvan  44 3   47 

Alındığı Yere Bırakılan  47 47   94 

Geçici Bakımevlerinde         

Barındırılan Hayvan 12 86   98 

Mikroçip Takılan    157   157 

Değerlendirilen Talep         

Ve Şikâyetler       4.868 
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1.4.  Bağımlılıkla Mücadele Birimi Faaliyetleri 

Bağımlılıkla mücadeleyi kapsamlı ve sürekli hale getirmek amacıyla oluşturulan “YENİ BİR BEN” 

BAĞIMLILIK SOSYAL DESTEK PROJESİ kapsamında kurumlar, toplum ve birey odaklı çözüm 

yaklaşımları ile bağımlılık konusunda organize edilerek, Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde, 

hazırlık çalışmaları tamamlandıktan sonra 17.12.2015 tarihinde Bağımlılık Koordinasyon Merkezi 

açılmış; Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Güngören Ek Binasında ‘Yeni Bir Ben Danışmanlık 

Merkezi’ kurulmuştur. Hazırlık çalışmaları tamamlandıktan sonra 11.01.2016 tarihinde merkez 

açılmıştır. 

 

1.4.1.  Tedavi Sürecinde İşleyiş 

Madde bağımlılığından kurtulma isteğiyle gelen kişi ilk görüşme ile başvuru yapmış olur. Ardından 

proje psikologlarınca belirlenen zamanlarda psikoterapi seansları gerçekleştirilir. Psikoterapiler 

sürecinde hastaneye yatışına gerek görülenlerin yatış için hastaneye sevki gerçekleştirilir. Hastane 

yatış süreci sona erdiğinde de bu terapilere devam edilir. 

İlk Görüşme      221 

Psikoterapi Seans Adedi    547 

Hastaneye Yatırılan      46 

1.4.2.Proje Hedefleri 

• İş tanımı bağımlılık olan, sürekli düşünen, tasarlayan ve uygulayan bir yapı ile bağımlılık ile 

mücadelede efektif bir model oluşturmak ve bu modelin yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde 

yaygınlaştırılmasını sağlamak. 

 •Bağcılar ilçesinde sosyal yaşamın dışına itilmiş madde bağımlılarının sosyal uyumunun 

desteklenmesi ve geliştirilmesi, sağlıklı, mutlu ve kendisine güvenen bireyler olarak, sosyal yapının 

organik bir parçası haline getirmek. 

• Madde bağımlılarının psikolojik rehabilitasyon ile arınma süreçlerine destek olmak. 

• Bağcılar özelinde odak gruplara yönelik önleyici çalışmalar ile ilçe genelinde aktif bir bilinç 

oluşturmak. 

• Arındırılmış madde bağımlılarının ilçeler arası değişim programı ile iyileştirme sürecine yeni bir 

modül kazandırmak. 

• Bağcılar genelinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının bağımlılık konusunda aktif 

çalışmalar yapmalarını sağlamak. 

• Alan uzmanı personel yetiştirerek nitelikli insan kaynağını oluşturmak. 

1.4.3.Eğitim ve Seminer Faaliyetleri 

• Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Eğitimi 

• Uzman Psikiyatrist Turan Devrim Psikolog Eğitimi 

• Uzman Doktor Sema Bayçın Tarafından Proje Psikologlarına Eğitim Verilmesi 

• Proje Ortağı ve İştirakçisi Olan Kurumlar Çalıştayı 

• Muhtar ve Esnaflara Yönelik Bağımlılık Bilinçlendirme Eğitimi 

• Rehber Öğretmenlere ve Okul Aile Birlikleri Üyelerine Yönelik Bağımlılık Bilinçlendirme Eğitimi 

• Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Bağımlılık Bilinçlendirme Eğitimi 

• Din Görevlilerine Yönelik Bağımlılık Bilinçlendirme Eğitimi 

• Anne ve Anne Adaylarına Yönelik “Her Ev Bir Anaokulu’’ Eğitimi 
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• İlkokul ve Ortaokul Çocuklarına Yönelik Tiyatro Oyunu Gösterimleri 

• İstenilmeyen Hareketlere Karşı İlkokul 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerine Yönelik “Hayır” Diyebilme 

Eğitimi 

• Sporcularla Spor Söyleşileri 

• Spora Özendiricilik Amaçlı Sloganlı Maket Çalışması 

• Ortaokul ve Lise Öğrenci Velilerine Yönelik Bağımlılık Konulu Seminerler 

• Proje Psikologlarının Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Tarafından Bursa’da Gerçekleştirilen 

Deneyim Paylaşımının Yapıldığı Çalıştaya Katılımları 

1.4.4.Bağımlılara Yönelik Faaliyetler 

• Bağımlı Tedavi Sürecine Başlanması 

• Fransız Lape Hastanesiyle Yatış Sözleşmesi Yapılması 

• Yatış ve Tedavi için Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi’ne 

(AMATEM) Yönlendirme 

 • Sosyal Destek Hizmeti 

 • Çeşitli Organizasyonlar 

 

Bağcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak verdiğimiz diğer hizmetler; 

1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile sosyal, psikolojik, ekonomik alanlarda ortak faaliyetler 

yürütülmektedir.  

2. Cenaze hizmetlerini ASM’lerin nöbetçi doktorları ile yürütüyoruz. 

Sağlık hizmetleri içinde yaşadığımız sorunlardan biri; hekim kadrosundaki yetersiz sayı ve düşük maaştır.  

Bir başka sorun ise; defin ruhsatı verilmesinde yaşanan zorluklardır. Çözüm önerisi olarak; Mezarlıklar 

Müdürlüğü hizmet sunarken yaptığı organizasyona defin ruhsatının da eklenmesi ve böylelikle defin 

ruhsatının tek elde toplanıp,   İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilmesini tavsiye ediyoruz.” 

BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

Sağlık İşleri Müdürlüğünün personel ve hizmetlerinin analizi 

 

a. Poliklinik hizmetiverilmesi 

Belediyemiz bünyesinde birinci basamak sağlık kurumu olarak hizmet etmekte olan polikliniğimizde, 

belediyemizde çalışan memur ve işçi personellerimizin her türlü sağlık işlemleri gerçekleştirmekte, 

ileri tetkiklerine gerek görülenlerin hastalarımızın 2. ve 3. Basamak sağlık kurumlarına 

yönlendirilmeleri yapılmaktadır. 

 

b. Hasta nakilhizmeti 

SağlıkBakanlığınca 07.12.2006 tarih ve 26369 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Ambulanslar ve 

Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri” yönetmelik hükümleri çerçevesinde, İl sağlık 

Müdürlüğü’nden alınan Hasta Nakil Ambulansı Uygunluk Belgesi ile belediyemiz bünyesinde 1 

adedi 24 saat1 adedi mesai saatlerindei çerisinde olmak üzere hizmet veren 2 adet hastanakil 

ambulansı ile yine mesai saatleri içerisinde hizmet vermekte olan 1 adet asansörlü araç ve 1 adet 

hasta nakil aracı bulunmaktadır. 

Hasta nakil hizmetleri, yanlarında refakatçi eşlik etmek kaydıyla hastaların evden hastaneye ve 

hastaneden eve nakillerini kapsamakta olup, hizmette kullanılan araçlardan hasta nakil ambulansı 

yatar hastaların, hasta nakil aracı oturur vaziyetteki hastaların, asansörlü araç tekerlekli sandalye 

kullanan engelli hastaların nakil hizmetini gerçekleştirmektedir. 
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c. Evde bakımhizmetleri 

Evde bakım hizmeti, belediyemiz ilçe sınırları içerisinde çeşitli hastalıklara bağlı olarak evde sağlık 

hizmeti sunumuna ihtiyacı olan hastalara, evinde ve aile ortamında verilen tıbbı bakım hizmetini 

kapsamaktadır. 

d. Cenaze işlemleri 

Belediyemizde cenaze hizmetleri (defin ruhsatları), 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 216. 

Maddesine istinaden Sağlık İşleri Müdürlüğünce verilmektedir. Başakşehir ilçe sınırlarında olması 

kaydıyla evde vefat hallerinde cenaze yakınının müdürlüğümüze başvurması üzerine doktorlarımız 

tarafından yerinde yapılan cenaze muayenesinden sonra ölüm formu doldurularak defin ruhsatı 

verilmektedir. Düzenlenen Mernis formları herhafta düzenli olarak Başakşehir İlçe Nüfus 

Müdürlüğüne gönderilmektedir. Ayrıca, tutulan kayıtlar 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 

220. Maddesine göre İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ve İl Sağlık Müdürlüğüne her ay düzenli olarak 

iletilmektedir. Haftasonu vefat edenler için cenaze nöbeti tutulmakta olup, il dışına giden cenazelere 

gece definruhsatı ve yol izin belgesi verilmektedir. 

e. Halka yönelik seminerler ve sağlıktaramaları 

Başakşehir ilçe sınırlarında yaşayan vatandaşlarımızda; hipertansiyon, diyabet gibi kronik hastalıklar 

ile obezite vb. metabolik hastalıklar yönünden bireysel farkındalık oluşturulması ve arttırılmasını 

sağlayarak, halkımızı sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmek üzere eğitim seminerleri 

düzenlenmekte ve sağlık tarama çalışmaları yapılmaktadır. Sağlık tarama çalışmalarında; açlık ve 

tokluk kolesterol ölçümü, açlık ve tokluk şeker ölçümü, tansiyon ölçümü gibi toplamda 18 parametre 

üzerinden ölçümleryapılmaktadır. 

 

 

f. Öğrencilere yönelik eğitim veseminerler 

İlçemiz sınırlarında bulunan ilköğretim okullarında eğitim gören 4. Sınıf öğrencilerine, ağız diş 

sağlığı, sağlıklı beslenme, gıda hijyeni ve kişisel hijyen konularında eğitim seminerleri verilerek, her 

bir eğitim sonrasında işlenen konulara ilişkin tiyatro oyunları düzenlenmektedir. 

Okul tatil döneminde ise belediyemizce düzenlenen izci kampında ve Enez Yaz Kampı’nda katılımcı 

öğrencilerimize hijyen eğitim seminerleri düzenlenmektedir. 

Düzenlenen tüm eğitim ve seminer katılımcılarına “Hijyen Eğitim Sertifikası” verilip aynı zamanda 

kişisel bakım hijyen çantası hediye edilmektedir.    

 

g. Gıda İşletmelerinde Gıda Güvenliği Uygulaması ve Hijyen EğitimiVerilmesi 

Sağlık İşleri Müdürlüğünce, gıda üretim, satış ve toplu tüketim yapılan işletmelerde gıda güvenliği 

hijyen kontrol uygulamaları yapılarak, tespit edilen eksikliklerle ilgili bilgilendirmelerde 

bulunulmakta ve bu eksikliklerin tamamlanması konusunda işletmelere rehberlik yapılmaktadır. 

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 126 maddesine istinaden işletme çalışanlarının alması gereken hijyen 

eğitimleri Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce verilmektedir. 

 

h. Gıda İşletmelerinde Sağlık Taraması, Tetkik ve İşlemlerininyapılması 

Gıda üretim ve satış yerleri ve toplu tüketim yerleri ile insan bedenine temasın söz konusu olduğu 

temizlik hizmetlerine yönelik sanatların ifa edildiği işyerlerinde çalışan personellerde, bulaşıcı 

hastalık etkenlerinin tespitine yönelik hematolojik, mikrobiyolojik ve radyolojik tetkiklerin yapılarak 

ilçe genelinde bu işyeri hizmetlerinden faydalanan vatandaşlarımızın sağlığının korunması ve 

devamlılığı ile sağlık taramasına giren vatandaşlarımızda akciğer kalp rahatsızlıkları da dâhil olmak 
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üzere sistemik hastalıkların erken teşhisi konusunda çalışma yürütülmektedir.  

i. Sokak Hayvanları Kısırlaştırma, Rehabilitasyon MerkeziHizmetleri 

Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi Hizmetleri, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve 

uygulama yönetmeliği, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 

kapsamında sadece sahipsiz hayvanlar için yürütülmektedir. Yürütülen çalışmalar, sokak 

hayvanlarının sayıca kontrolünün sağlanması ve zoonoz hastalıklarla mücadele edilerek halk sağlığı, 

hayvan sağlığı ve refahının korunması hizmetlerini yerine getirmektedir. 

Sokak hayvanlarının toplama, kısırlaştırma, tedavi, aşılama, kayıt altına alma, sahiplendirme işlemleri 

Kayabaşı Mahallesinde bulunan Belediyemize ait Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon 

Merkezinde gerçekleştirilmektedir. 

Sokak hayvanlarının kısırlaştırma çalışmaları yıl boyunca her ay aralıksız olarak devam etmektedir. 

Kuduz aşılama çalışmaları ise rehabilitasyon merkezinde sürekli olarak devam etmekle birlikte yıl 

içerisinde Mart – Temmuz ayları arasında kuduz aşılama kampanyası düzenlenerek ilçe içerisinde 

ulaşılabilen sahipsiz hayvanlara ve talep edilmesi halinde rehabilitasyon merkezine getirilen sahipli 

hayvanlara kuduz aşısı uygulanmaktadır. 

Vatandaşlarımız ve resmi kurumlardan belediyemize yapılan, ısırık ve/veya tırmalama olaylarına 

ilişkin kuduz şüpheli temas başvuru ve bildirimlerine istinaden şüpheli temas müşahede işlemleri 

kayabaşı rehabilitasyon merkezimizde yapılarak sonuç raporları ilgili kurum ve kişilere resmi yollarla 

iletilmektedir. 

 

j. Sokak Hayvanları İçin Beslenme Odakları ve Su İstasyonları Kurulması 

İlçemizde devam eden yapılaşma, sahipsiz sokak hayvanlarının beslenme yollarının engellenmesi ve 

beslenme alanlarının azalmasını da beraberinde getirmiştir. Ülkemizin ve İstanbul’un bir gerçeği 

olarak karşımıza çıkan sokak hayvanları için tercihen kentin yerleşim alanları dışındaki bölgeler 

ağırlıklı olmak üzere hayvanların yaşamlarını sürdürdükleri alanlara yem ve su odakları kurulmuştur. 

Kurulan alanlara mevcut hayvan sayısı ve mevsimsel hava koşulları da dikkate alınarak düzenli bir 

şekilde su ve kesif yem bırakılmaktadır. İnsan ve kent yaşamının hayvanlar üzerindeki olumsuz 

etkisinin azaltılması yine hayvanların şehir hayatı içerisinde insanlara verdikleri çekincelerin ve 

zararın ortadan kaldırılması ya da kabul edilebilir düzeylere çekilmesini hedefleyen çalışmalarımız 

özellikle yem ve su odaklarında faaliyetlerin devamlılığı bakımından gönüllülerce de 

desteklenmektedir. 

 

k. Kent Zararlıları ve Vektörle Mücadele 

İlçe genelinde kent zararlıları ve vektörle mücadele edilerek bulaşıcı ve zoonoz hastalıkların ortaya 

çıkmasını engelleyici faaliyetler yürüterek halk sağlığının korunmasına yönelik çalışmalar 

yapılmaktadır. Ev, işyeri vb. her türlü açık ve kapalı alanlarda karınca, hamam böceği, kene, bit, pire, 

tahtakurusu vb. haşeratlar için ilaçlama işlerli, kamuya ait tüm açık ve kapalı alanlarda sinek türleri, 

kene ve diğer haşere türleri ile kemirgen ilaçlama işleri çevreye duyarlı bir şekilde Coğrafi Bilgi 

Sistemi Tabanlı Elektronik Karar Destek Sistemi kullanılarak yapılmaktadır. Sistem kapsamında ilçe 

genelinde kent zararlılarına ait tüm üreme alanları harita üzerinde koordinatları ile işlenerek üreme ve 

aktif olma durumlarına göre ilaçlama programı yürütülmüştür. 

Çevre ve halk sağlığının korunması ve zoonoz hastalıklarla mücadele kapsamında yapılan 

çalışmalarda, 27.01.2005 tarih ve 25709 sayılı resmi gazetede yayımlanan Biyosidal Ürünlerin 

Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yürütülmekte olup yürütülen 

çalışmalar; 
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1- Sivrisinek larva mücadelesi kapsamında ilçe genelinde bulunan sivrisinek üreme alanı olabilecek 

açık arazide tespit edilebilen tüm su birikintisi, göl, gölet, dere, inşaatlar, fosseptik, rögar vb. yerlerin 

koordinatları tespit edilerek dijital harita üzerinde kayıt altına alınmış ve risk haritası oluşturulmuştur. 

Kayıt altına alınan noktalar için meteorolojik verilerle birlikte su sıcaklığı, ph ve üremeye etki eden 

diğer parametreler dikkate alınarak uygun uygulama ve kontrol programları oluşturularak bu 

doğrultuda rutin çalışmalar yapılmaktadır. Vatandaşlarımızdan gelen talepler de coğrafi bilgi sistemi 

tabanlı kent zararlıları ve vektörle mücadele kapsamında değerlendirilerek vatandaşa ait ev, işyeri 

bahçe gibi gerek açıkalanda gerekse kapalı alanlarda ilaçlama yapılmaktadır. 

Sivrisinek uçkun mücadelesi kapsamında ilçe genelindeki tüm mahallelerde uygun meteorolojik 

koşulların bulunduğu gecelerde uçkun sivrisinek ilaçlama çalışmaları periyodik olarak yapılmakta, 

ayrıca ilçe sınırlarımızda kalan sazlı dere ve eşkinoz deresi hat boyunca her akşam uygulama 

yapılmaktadır. 

İlçemizde açık arazide bulunan göl, gölet, birikinti, akış hızı düşmüş dere vb. üreme alanlarında 

fiziksel müdahalelerle bu odakların üreme alanı olma vasfı düzenli çalışmalarla ortadan 

kaldırılmaktadır. 

2- Kara sinek larva mücadelesi kapsamında bölgemiz dahilinde bulunan üreme alanı olabilecek ahır, 

besi yerleri vb. hayvancılık yapılan yerlere ait koordinatlar tespit edilerek dijital harita üzerinde kayıt 

altına alınmış ve risk haritası oluşturulmuştur. Kayıt altına alınan noktalar için meteorolojik veriler 

dikkate alınarak uygun ilaçlama ve kontrol programları oluşturularak rutin karasinek larva ilaçlaması 

yapılmaktadır. 

3- Kemirgen mücadelesi kapsamında; ilçe genelinde bulunan rögar, fosseptik ve kemirgen varlığı 

tespit edilen tüm noktaların uygulama öncesinde koordinatları tespit edilerek dijital harita üzerine 

işlenmiş ve coğrafi bilgi sistemine dâhil edilmiştir. Bu alanlarda kemirgen varlığı sonlanıncaya kadar 

periyodik olarak ilaç uygulaması yapılmaktadır. Vatandaşlarımızdan gelen talepler de aynı şekilde 

değerlendirilerek vatandaşa ait ev, işyeri bahçe gibi gerek açık alanda gerekse kapalı alanlarda ücreti 

mukabilinde ilaçlamayapılmaktadır. 

4- Haşere (hamam böcekleri, pire, bit vb.) mücadelesi kapsamında vatandaşlarımızdan gelen talepler 

doğrultusunda ev, işyeri bahçe gibi gerek açık alanda gerekse kapalı alanlarda ücreti mukabilinde 

ilaçlama yapılmaktadır. 

5- Kene mücadelesi kapsamında kamuya ait ortak kullanım alanlarında bulunan sert zeminlerde 

kenelere karşı ilaçlama çalışmaları yapılmakta yine vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda 

ev, işyeri bahçe gibi gerek açık alanda gerekse kapalı alanlarda ücreti mukabilinde 

uygulamalaryürütülmektedir. 

6- Dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında okul ve ibadet hanelerde uygun periyotlarla rutin olarak 

uygulama yapılmakta, Kurban bayramı öncesi ve sonrasında hayvan pazarları ve kesim yerlerinin 

dezenfeksiyon çalışmaları yürütülmektedir. Ayrıca vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda 

ev, işyeri bahçe gibi gerek açık alanda gerekse kapalı alanlarda ücreti mukabilinde, kamuya ait 

binalarda da ücretsiz olarak dezenfeksiyon çalışmaları yapılmaktadır. 

 

Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak verdiğimiz diğer hizmetler: 

1. Mobil eğitim hizmeti 18 istasyonda verilmektedir. Tansiyon, diyabet, kolesterol, obezite gibi 

konularda farkındalık eğitimleri verilmektedir. 

2. Rutin tetkikler yapılmaktadır. Beden/kitle endeksi, tansiyon, kan sayımları gibi toplam 18 

parametrede araştırmalar ücretsiz olarak yapılmaktadır. 
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3. Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile birlikte bağımlılıkla mücadelede psikolojik 

danışmanlık ve bilgilendirme ortak çalışmalarla yapılmaktadır. 

4. Üç psikolojik danışmanlık merkezi bulunmaktadır. 

5. Sosyal hizmetlerden bir hemşire ve bir sağlık çalışanı ile birlikte vatandaşlar evlerinde ziyaret 

edilip bakım parası, engelli parası, gazi ve şehit yardımı, öğrenci bursu gibi konularda 

bilgilendirme ve tespit çalışması yapmaktadır.  

6. Gebelerde sağlık taraması yapılmaktadır. 

7. BAKMER (Başakşehir Kadın Merkezi) ile ortak eğitim seminerleri düzenliyoruz. 
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BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

1. Sağlık İşleri Müdürlüğünün personel ve hizmetlerinin analizi 

 

1.1.Fiziki Alan - Personel ve Hizmetlerin Analizi 

 

1.1.1. Fiziki Alan  

Sağlık Hizmetleri Birimi İsmetpaşa Mahallesi Uluhan Sokak Sabri Akpınar Parkı içi No:9 adresindeki 

520m2 bir alanda sağlık hizmeti sunmaktayız. 

Ayrıca Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve özürlüler Merkezimiz Yenidoğan Mahallesi Bayrampaşa 

Kaymakamlık Binası altında 750 m2 alanda hizmet vermektedir. 

1.1.2. İnsan Kaynakları  

Müdürlüğümüz bünyesinde 1 Başhekim, 3 Uzman Hekim, 3 Pratisyen Hekim, 1 Psikolog, 1 

Diyetisyen, 4 Acil Tıp Teknisyeni, 1 Diş Hekimi, 7 Hemşire, 2 Laborant, 2 Röntgen Teknisyeni, 2 

İdari İşler Memuru, 2 Hizmetli Personel, 1 Çevre Sağlık Teknisyeni personeli, 5 Şoför, 3 Güvenlik ve 

2 Hasta Nakil Yardımcı Personeli olmak üzere toplam 40 personel ile Bayrampaşa halkına özveri ile 

hizmet vermekteyiz.  

Hizmet alımı ile gerçekleştirdiğimiz Fizik Tedavi ve Engelliler Rehabilitasyon merkezimizde 

çalışmakta olan personel kadrosu Fizik Tedavi Uzman Doktor (Part time) 1 kişi, Fizyoterapist  2 kişi, 

Yardımcı Sağlık Personeli- 3 kişi, Psikiyatrist (part time) 1 kişi, Psikolog (Part Time) 1 kişi, Sosyal 

Çalışmacı  1 kişi, Yard. Sosyal Çalışmacı 3 kişi, Koordinatör 1 kişi, Sekreter  2 kişi, Temizlik 

Personeli  2 kişi olmak üzere toplam 17 kişiden oluşmaktadır. 

1.2.Hizmet Alanlarımız 

1.2.1. Poliklinik Hizmetleri 

Sağlık İşleri Müdürlüğümüzde Dâhiliye, Pratisyen,  Çocuk Hastalıkları, Diyetisyen ve Psikolog 

poliklinik muayene hizmetleri verilmektedir. Dâhiliye bölümü, genellikle iç hastalıkların teşhislerinin 

konulduğu, tedavisi gerekli olanların ihtisas kliniklerine sevk edildiği bölümümüzdür.  

Pratisyen hekimlerimiz hasta muayeneleri, bulaşıcı hastalık muayeneleri-işe giriş-evlilik-sporcu sağlık 

raporlarının fiziki muayenesini gerçekleştirmek, ölüm belgeleri vermek, işyeri denetimlerine gitmek 

ve evde hasta taramalarında hasta muayenesi yapmaktadır. 

Psikolojik Danışmanlık birimimizde Depresyon, adaptasyon, işlevsizlik, iletişim problemleri, somatik 

rahatsızlıklar vb. bireysel sorunlar değerlendirilmektedir.   

Diyetisyen polikliniğimizde İnsanların yeterli, dengeli ve sağlıklı bir biçimde beslenebilmeleri için 

yemek listelerinin hazırlanması, yiyeceklerin sağlığı uygun bir şekilde pişirilip sunulması konusunda 

ayrıca var olan besin kaynaklarının ekonomik ve sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasının 

sağlayan ve bu konularda bireyi ve toplumu bilgilendirmek için çalışılmaktadır. 

2016 Yılı Poliklinik Hizmet Sayıları  

 32.330 kişiye poliklinik hizmeti verilmiştir. 

 

1.2.2. Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri  

Diş polikliniğimizde diş eti hastalıkları tedavisi, diş apsesi ve küçük cerrahi operasyonlar 

yapılmaktadır. Diş sağlığı konusunda tüm hastalarımız muayene esnasında gerekli bilgiler ve 

yapılması gerekenler anlatılmaktadır.  
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2016 Yılı Ağız ve Diş Sağlığı Hizmet Sayıları 

    1.082 Kişiye ağız ve diş sağlığı hizmeti verilmiştir. 

 

1.2.3. Laboratuar Hizmetleri 

Hematolojik Testler: CRP, KAN GRUBU, ANTİ HBS AG, HBS, ASO, KAN SAYIMI, RF, 

H.PYLORİ  

Biyokimyasal Testler: Kreatinin, Ürik Asit, SGOT, D.Bilirubin, İ.Bilirubin, Albumin, Alkali Fosfat, 

Üre, AKŞ ve HbA1c, BHCG, TSH, T4, PSA tahlilleri yapılmaktadır.  

 2016 Yılı Laboratuar Hizmet Sayıları  

    19.676 Kişiye laboratuar hizmeti verilmiştir. 

 

1.2.4. Radyoloji Hizmetleri 

Direk Film Çekimleri ve Ultrasonografiler çekilmektedir. 

2016Yılı Radyoloji Hizmet Sayıları  

 9430 Kişiye radyoloji hizmeti verilmiştir. 

 

 

1.2.5. Çevre Sağlığı Hizmetleri 

Çevre sağlığı olarak ilçemizde faaliyet gösteren sıhhi ve gayri sıhhi işyerlerinin denetimleri 

yapılmakta, ruhsat müracaatlarında ise ruhsatlandırılması sağlanmaktadır. 

 2016 Yılı Çevre Sağlığı Hizmet Sayısı 

 2.239 işyeri denetlenmiştir. 

 

1.2.6. Bulaşıcı Hastalıklar Muayene Hizmetleri 

Bulaşıcı Hastalıkları Muayenesi Esnaf Denetimlerinde her gün bir hemşire ve bir zabıta ile beraber 

denetim yapılmaktadır. 

Denetimlerde esnaf bilgilendirilmekte ve broşürler verilmekte olup bulaşıcı hastalık muayenesini 

yaptırmayan sıhhi işyerlerindeki esnafın muayenesini yaptırmasını sağlamaktadırlar. 

2016 Yılı Bulaşıcı Hasta Muayene Sayısı  

 1.620 kişiye bulaşıcı hastalık muayene hizmeti verilmiştir. 

 

1.2.7. Hasta Nakil Hizmetleri 

Ambulanslarımız tam teşekküllü donanımıyla öncelikli olarak hasta nakillerinde hizmet vermektedir. 

Bu hastaların nakil gerekçesi ambulans haricinde tedavi olmaya gidemeyecek durumda yatalak diye 

 tabir ettiğimiz ağır ve yaşlı hastalardır. Bu hastalar yatağından ekibimizce sedye ile alınıp 

hastaneye götürüldükten sonra tekrar hastaneden alınıp sağlık ekiplerimizce yatağına getirilmektedir. 

Doktor ve hemşirelerin görevlendirildiği spor müsabakalarına, ev hastalarına ve gezilere Ambulans ile 

gidilmektedir. 

2016 Yılı Hasta Nakil Hizmet Sayısı  

 2.567 kişiye hasta nakil hizmeti verilmiştir. 
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1.2.8. Hasta Ev Ziyaretleri 

2017 yılı içersinde ambulans nakil hizmeti almış olan 200 hastamıza geçmiş olsun ziyareti 

gerçekleştirdik.  

Ziyaret ettiğimiz kişilerle sağlık ve sosyal yaşamları, ihtiyaçları, talepleri ve beklentileri hakkında 

paylaşımlarda bulunup, kendilerini ve yakınlarını sağlık ve sosyal hizmetlerimiz hakkında 

bilgilendirdik. Ev ziyaretlerimiz Kurumumuzun ve diğer ilgili kurumların gerçekleştirmiş olduğu 

Sağlık ve sosyal hizmetler hakkında farkındalık yaratabilmek, hizmetlere ulaşılabilirliği sağlamak, 

halk ve kurum arasında arada köprü oluşturabilmek ve bizlere iletilen talepleri ilgili yerlere 

ulaştırabilmek için devam etmektedir. 

1.2.9. İlk Yardım Eğitim Hizmetleri (BİYEM) 

BİYEM;29.03.2016 tarihinde ruhsatlandırılmış, 31.03.2016 tarihinde ilk eğitime başlanmıştır. 

Eğitimlerimiz BAYGEM binasında bulunan ilkyardım eğitim merkezimize ait eğitim salonunda 

yapılmaktadır. 

Eğitimlerimiz kendi kurum personelimize ücretsiz olarak verilip, Temel İlkyardım Eğitimlerinde 

enteraktif eğitim teknikleri kullanılarak, projektör, maket, slayt vb eğitim materyalleri ile 

desteklenmekte ve uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir. İlk yardım eğitimlerimiz İl Sağlık 

Müdürlüğü Acil Hizmetler Biriminin belirlemiş olduğu standartlarda verilmekte olup 8+8 16 saat 

olacak şekilde iki gün ilk yardım eğitimi verilmektedir. 

İstanbul il sınırları içinde, belediye çatısı altında ruhsatlandırılan ilk eğitim merkezi olma özelliğinin 

yanında; Bayrampaşa ilçesinde de ilk ve hala tek ilk yardım eğitim merkezi olarak çalışmalarına 

devam etmektedir. Eğitimlerimiz; bir yandan sosyal sorumluluk projesi olarak devam ederken bir 

yandan da kurumların sertifikalı ilkyardımcı ihtiyacını karşılamak için sertifikalı temel ilk yardım 

eğitimleri olarak sürmektedir. 

2016 Yılı İlk Yardım ve Eğitim Hizmet Sayısı   

 260 kursiyere eğitim verilmiştir. 

1.2.10. Hemşirelik Hizmetleri 

Hemşirelik hizmetlerimiz içinde EKG çekimler, tansiyon ölçümleri, çocuk boy-kilo ölçümleri 

enjeksiyon-serum işlemleri, pansuman ve ev hastası sağlık hizmetleri yapılmaktadır. 

- 2016 Yılı Hemşirelik Hizmetleri   

 5.111 kişiye hemşirelik hizmeti verilmiştir. 

 

1.2.11. Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Engelli Hizmetleri 

Bayrampaşa Belediyesi “Engelleri Birlikte Aşalım” sloganıyla engellilere yönelik başlattığı 

hizmetlerle yerel yönetimler arasında örnek teşkil etmektedir. 

Kurumumuzda 01.Mayıs.2005 tarihinden itibaren Bayrampaşa ve dışı tüm engelli vatandaşlarımıza 

tıbbi, sosyal ve özel eğitim alanında hizmet verilmektedir. Bölgemizdeki engelliler ve yakınları her 

türlü sorunlarının çözümü için merkezimize başvurmakta, uzman personel tarafınca 

değerlendirildikten sonra kurum içi ve dışı imkânlar kullanılarak sorunlarına çözüm üretilmeye 

çalışılmaktadır. Merkezimiz her geçen gün hizmet ettiği artan engelli sayısı ile değişik kapsamlarda 

hizmetler vermektedir. Tüm hizmetlerden engelli ve yakınları özür derecesine ve sosyal güvencesine 

bakılmaksızın ücretsiz olarak faydalanmaktadır.  

Merkezimizde uzmanlık alanımıza giren hizmetlerden engelli ve engelli olmayan bireyler aynı anda 

faydalanabilmektedir. 

Açıldığı tarihten ibaren merkezimiz 4.939 Bayrampaşa da oturan, 463 diğer ilçelerde oturan toplam 

5.402 engelli vatandaşımıza hizmet sunmuştur.  
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 2016 Yılı Muayene ve Tedavi Hizmet Sayısı  

 17.092 kişiye hizmet verilmiştir. 

 

2. Belediyelerin Koruyucu ve Önleyici Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Belediyelerden Halk 

Tarafından Talep Edilen Sağlık Hizmetleri  

 

2.1.2016 yılı içersinde İlk Yardım Eğitim Merkezi (BİYEM) tarafımızdan faaliyete geçmiştir. 15 

sağlık personeli bu konuda İlk Yardım Eğitimci Eğitimi almıştır. Açılışından bu yana 500 kurum 

personeline eğitim verilmiştir.  Şuanda da Bayrampaşa Müftülüğüne bağlı imam, müezzin ve kur-

an kursu öğretmenlerine toplam 280 kişi olmak üzere eğitime başlanmıştır. Sonra ki hedef 

kitlemiz ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm öğretmen ve çalışanlar olacaktır. 

Amacımız, Bayrampaşa da ilk yardım eğitimini her vatandaşımıza vermektir. 

2.2.Sıhhi işyeri grubu içersinde yer alan (lokanta, gıda imalatı, fırın vs.) gıda imalat ve sunumunda 

görevli her kişiden bulaşıcı hastalıkların tespiti açısından numuneler alınmak suretiyle koruyucu 

sağlık hizmeti vermekteyiz. Bunun için bir hemşire ve zabıta memurumuz ilçemizde her gün 

denetimlerine devam etmektedir. Sağlık müdürlüğümüzde Bulaşıcı hastalıklar laboratuarı 

bulunmaktadır. 

 

 

2.3.Halk tarafından kullanılabilecek kapalı veya açık spor alanları tarafımızdan talep edilmektedir. 

 

2.4.Sağlıklı beslenebilmek adına uygun fiyatlar ile oluşturulmuş Organik Pazar yerleri istenmektedir. 

 

2.5.Sağlık Parkı; 

Sağlıklı yaşam bilincinin oluşturulması ve halkı sağlık konularında bilgilendirmek amaçlı 

temaların ve materyallerin (organlar ve fonksiyonlarının anlatıldığı ) içinde bulunduğu Sağlık 

Parkının oluşturulması. 

Vücut organlarının ve hastalıklarının görsel ve sesli olarak tanıtımının yapıldığı şeklinde olabilir. 

Özellikle okulların ve çocuk yuvalarının ziyaret edebileceği, içinde oyun alanlarının da olduğu 

şekilde dizayn edilebilir. 

Sağlık parkımızın içinde yürüyüş parkurunun da bulunduğu, aynı zaman da uzman egzersiz 

hocalarının eşliğinde egzersiz ve spor aktiviteleri oluşturulabilir. 

2.6.Sağlıklı Toplumsallaşma Kulübü; 

Güncel sorunların belirlendiği ve çözüm üreten, ilçemiz içinde yaşayan ayrıcalıklı 

sınıfların(sığınmacı, mülteci, göçmen, çocuklar, kadınlar, işsizler, engellilervs.) toplumsallaşma 

çalışmalarının yapıldığı bir alan oluşturmak. 

Bu grupların sosyal sorumluk bilincinin artırılması, sosyalleştirme, sosyal kontrol, rehabilitasyon, 

mobilize etme, yönlendirme, kılavuzluk ve rehberlik yapmak. 

Gruplara özel çalışmak örneğin; Bayrampaşa’da yaşayan göçmen, sığınmacı vs. grubun analiz 

edilmesi ve onların sosyalleştirilmesi çalışmaları yapmak ve bunun için bu gruplara Devletin 

varlığı, kurumları ve bu toplumda yaşayabilmek için gerekli tüm örgüt ve kurumlar hakkında 

bilinçlendirmek, topluma adaptasyonlarını sağlamak. 
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2.7.Engelliler İçin Çok Amaçlı Bir Merkezin Açılması; 

 Engellilere yönelik meslek edindirme kursları 

 Engelli çocuklar için gündüz çocuk bakım evi(anaokulu) 

 Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler 

 Engelli yakınlarının geçici olarak bırakılabileceği bakım ve konaklama evi. 

 Engellilere uygun havuz 

 Sohbet edilip, çay içilebileceği ortamlar, 

 Eğitim ve seminerlerin yapılacağı kültür salonu 

 Engellilerin el emeği ürünlerin satılmasına yönelik çalışmalar stantlar. 

 Böyle bir merkez ile engellilerimizin ve ailelerinin sosyo-ekonomik   

 gelişimine, toplumla bütünleşmesine katkı sağlayacağı, aynı zamanda toplumun da 

 farkındalığın artırılması hedeflenmektedir. 

2.8.‘Umut Evi’ Projesi: 

Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı tarafından başlatılan Devlet koruması  altındaki 

kimsesiz zihinsel engelli çocuk ve ergenlerin topluma kazandırılması ve ev ortamında yaşamlarını 

sürdürmeleri için başlatılan “UMUT EVİ”  Projesine yönelik Bayrampaşa ilçesinde bir ev 

verilmesi.  

 

3. Her Bir Belediyenin 2016-2017 Uyguladığı Sağlık ile İlgili Vizyon Projesi  

 

3.1.İlk Yardım Eğitim Hizmetleri (BİYEM) 

Yaşamımızın çeşitli dönemlerinde, bulunduğumuz her ortamda kaza ve hastalanma riski 

taşımaktayız. Bu gibi durumlarla karşılaştığımızda, müdahalede bulunanların ilkyardım eğitimi almış 

olmaları, yaşamın sürdürülmesinde, sakatlanmaların önlenmesinde ve iyileşme sürecinin 

kısaltılmasında belirleyici rol oynayacaktır. Ülkemizde ev, iş ya da trafik kazaları ve doğal afetler 

nedeni ile çok sayıda vatandaşımız yaşamını kaybetmekte ya da sakat kalmaktadır. Bu gibi 

durumlarda olay yerinde her zaman bir sağlık görevlisi olamayacağı için olaydan etkilenen ya da 

ortamda bulunan kişilerin kendilerine ya da başkalarına yapacakları ilkyardım uygulamaları son 

derece önemlidir. İlkyardım, bu konuda eğitim almış kişilerce olay yerinde bulunan malzemelerle 

ilaçsız olarak yapılan, uygulamalardır. Ancak ilkyardım eğitimi almamış kişilerin, ilkyardım 

uygulamalarında bulunmaları sakıncalı sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle ilkyardım uygulayacak olan 

kişilerin, mutlaka ilkyardım eğitimi almış olmaları, öncelikli amaçlarının kişilere zarar vermemek 

olduğunu bilmeleri ve hayati tehlike oluşturabilecek müdahalelerde bulunmamaları son derece 

önemlidir. Buradan yola çıkarak merkez kurma amacımız; 

Acil bir durum karşısında profesyonel ekipler gelene kadar, amaçsız çözümlerden ve yanlış 

müdahalelerden kaçınarak hasta/yaralıya çabuk, etkili ve en uygun müdahaleyi yapmak için gerekli 

bilgi ve beceriyi kazandırmaktır. 

BİYEM;10-19 kasım 2014 tarihinde sağlık işleri müdürlüğü bünyesinde görevli olan personel 

(doktor, hemşire, biyolog, laborant, teknisyen) eğitici  eğitimi almış, zorlu bir sınav sürecinden sonra 

14 personel sertifika almaya hak kazanmıştır. Yasal olarak mesul müdürlük yetki belgesinin 1 yıllık 

süreyi doldurmasından sonra ruhsat işlemleri başlatılmış ve merkez binası ve eğitim salonu 

hazırlandıktan sonra yapılan denetim sonunda 29.03.2016 tarihinde ruhsatlandırılmış, 31.03.2016 

tarihinde ilk eğitime başlanmıştır. Eğitimlerimiz BAYGEM binasında bulunan ilkyardım eğitim 

merkezimize ait eğitim salonunda yapılmaktadır. 

İlk eğitim gruplarımız belediye bünyesinde görevli stajyer öğrenciler olup, ardından yine belediye ve 

BAYGEM, bilgi merkezi ve bilim merkezi gibi kurumların personelleri ile devam etmiştir. 

Eğitimlerimiz ilk yardım standartlarına uygun olarak Temel İlk yardım Eğitimi adı altında 2 gün 16 

saat olarak planlanmıştır. Eğitimlerimiz kendi kurum personelimize ücretsiz olarak verilip, Temel 
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İlkyardım Eğitimlerinde interaktif eğitim teknikleri kullanılarak, projektör, maket, slayt vb eğitim 

materyalleri ile desteklenmekte ve uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Bugüne kadar toplam 22 

grup, 500… kursiyere merkezimizde eğitim verilmiştir. Eğitim alanlara katılım belgesi verilmektedir. 

İstanbul il sınırları içinde, belediye çatısı altında ruhsatlandırılan ilk eğitim merkezi olma özelliğinin 

yanında; Bayrampaşa ilçesinde de ilk ve hala tek ilk yardım eğitim merkezi olarak çalışmalarına 

devam etmektedir. Eğitimlerimiz; bir yandan sosyal sorumluluk projesi olarak devam ederken bir 

yandan da kurumların sertifikalı ilkyardımcı ihtiyacını karşılamak için sertifikalı temel ilk yardım 

eğitimleri olarak sürmektedir. 

4. Belediyelerin Sağlık Hizmeti Sunarken Uygulama Alanında Yaşadıkları Sorunlar ve Bu Sorunlara 

Öneriler 

4.1.Bayrampaşa belediyesi sağlık işleri müdürlüğü olarak prefabrik bir yapıda fiziki şartların yetersiz 

kaldığı bir mekânda sağlık hizmeti vermek  

4.2.Halkımıza daha nitelikli ve kaliteli hizmet verebilmek için bütçe ve personel yetersizliği 

yaşanmaktadır.  

4.3.Geniş hizmet alanı oluşturabilmek için kurum içinde iletişim ağlarının güçlendirilmesi 

gerekmektedir. 

Örn. Bir projede diğer birimlerin desteğinin alınamaması. 

4.4.İstanbul Büyükşehir Sağlık Daire Başkanlığı ile İlçe Belediyeleri Sağlık İşleri Müdürlükleri 

arasında iletişimin daha sıklıkla(en az ayda bir kez olacak şekilde) sağlanması halkımız için 

oluşturulan yeni projelerin ortaya çıkmasına ve beraberce oluşturulacak projelerinde tüm ilçe 

belediyelerinin katkıları ile daha çabuk sonuca ulaşmasını sağlayacaktır.  

Örn. Madde bağımlılığı çalışmalarında bazı ilçe belediyeleri psikolojik destek, bazıları 

ekonomik destek bazıları iş bulma şeklinde, bazı ilçe belediyeleri de hastanelerde tedavi 

şeklinde destek olmaktadır. Oysaki madde bağımlılığında tedavi multidisiplinerdir. Yani 

Emniyet, Hastane ve ilgili kurum vs. eşgüdümlü olarak çalışması gerekir. Bunların ayrı ayrı 

yapılması tek başına madde bağımlısına yeterli fayda sağlamamakla birlikte, tüm bu iyi niyetli 

çabalar maalesef kaynak israfına sebep olmaktadır. 

4.5.Vatandaşın aldığı bazı sağlık ve sosyal hizmetlerin Büyükşehir, İlçe Belediyesi ve diğer 

kurumlardan ayrı ayrı talep ettiği tespit edilmiştir. Bunun suiistimale ve hizmet-kaynak-personel 

israfına sebep olduğunu düşünmekteyiz. 

 

Bayrampaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak verdiğimiz diğer hizmetler: 

1. Çağrı Merkezi üzerinden gelen çağrılar üzerine, yatalak hasta olması şartı aranarak, iki ambulans 

ve dört Acil Tıp Teknikeri ile hasta nakil hizmeti verilmektedir. 

2. Yatalak hastalara yapılan ev ziyaretleri ile ihtiyaçları (tekerlekli sandalye, gibi.) belirlenmektedir. 

Bu kapsamda 300 ev ziyaret edilmiştir. Ayrıca ziyaretlerde engelli parası, evde bakım parası, gazi 

ve şehit maaşı ve yakınlarına yardım ücreti, öğrencilere burs gibi konularda bilgilendirme 

yapılmaktadır.  

3. Sürücü ehliyeti için sağlık raporunu 25 TL karşılığında vermekteyiz. 

4. Psikolog kadrosu ile Psikolojik Dikkat Eksikliği ile ilgili hizmet verilmektedir.   

5. Görme engelli vatandaşlara, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü (İSEM) ve İlçe 

Müftülüğü’nün ortak çalışmasıyla, Braille Alfabesi ile Kuran-ı Kerim okuma eğitimleri 

verilmektedir.  

“Sağlık hizmetleri içinde yaşadığımız sorunlardan biri defin ruhsatı verilmesinde yaşanan 

zorluklardır. Çözüm önerisi olarak; defin ruhsatını İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 

verilmesini tavsiye ediyoruz. 
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Başka bir sorun olarak İlkyardım bilgisi eğitimlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından  ücret talep 

edilmesidir. Çözüm önerisi olarak; İlkyardım sertifikalarının ve kurslarının ücretsiz verilmesini 

tavsiye ediyoruz. Ayrıca teorik olarak okullarda verilmesi tavsiye ediliyoruz. 

Adli vaka olaylarında vatandaşa ölüm raporunu, belediye hekimi tarafından verilmemesini bu 

durumun Toplum Sağlığı yada savcılıktan gelen doktor tarafından verilmesini öneriyoruz.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 
 

 

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

1. Belediyelerin sağlık hizmeti sunarken yükümlü oldukları kanun ve yönetmeliklere göre verilen 

hizmetlerin analizi 

 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesi b bendi - Belediye, mahallî müşterek nitelikte 

olmak şartıyla; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir. 

 Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında 

Çocuk Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği 

 Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik 

 Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği 

 Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Kanun ve Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik 

 Mezarlık Yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik, 1593 Sayılı 

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, THSK tarafından yayımlanan 2012/ 052 sayılı ÖBS Genelgesi 

 

2. Sağlık İşleri Müdürlüğünün personel ve hizmetlerinin analizi 

 

a. Sağlık Destek Hizmeti 

 

i. Poliklinik Hizmeti 

Beş ayrı noktada, dört hekim ve beş hemşiremiz tarafından belediyemiz memurları ve ailelerine, 

bölgemizde ikamet eden vatandaşlarımıza, muayene, ilaç yazımı, enjeksiyon ve pansuman gibi 

konularda yardımcı olunmaktadır.   

Sağlık Birimlerimiz: Levent Sağlık Birimi, Türkali Sağlık Birimi, Konaklar Sağlık Birimi, 

Levazım Sağlık Birimi, Ulus Sağlık Birimi   

 

ii. Diş Hekimliği Hizmeti 

450 m² alan üzerine kurulu Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğimizde dört diş hekimi, dört diş 

hekimi yardımcısı, bir psikolog, bir röntgen teknisyeni, bir bakım onarım elemanı, üç hasta 

danışmanı ve iki temizlik elemanı görev yapmaktadır. Polikliniğimizde Beşiktaş Belediyesi 

sınırları içerisinde bulunan ilköğretim okulu öğrencileri ve Beşiktaş’ta ikamet eden 5-14 yaş arası 

çocuklar ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmekte, çocukların ihtiyacı olan dolgu, kanal 

tedavisi, diş taşı temizliği, çekim, flor uygulaması ve fissür örtücüleri kliniğimizde yapılmaktadır. 

Panoramik röntgenimiz ile dijital radyografileri alınmaktadır. 

 

iii. Evde Fizyoterapi Hizmeti  

Beşiktaş İlçe sınırları içinde yaşayan engelli, 65 yaş üstü evden çıkmakta zorlanan ve fizyoterapi 

desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlarımız için şoför, fizyoterapist ve araçtan oluşan üç ekip ile 

Fizyoterapi Hizmetini Sağlık Destek Hizmeti kapsamında vermekteyiz.  

 

iv. Diyetisyen Hizmeti 

Sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü ile bireylerin hem tıbbi, hem de sosyal problemlerinin 

çözümünde yardımcı olmaktayız. Çevresel beslenme desteğini diyetisyenlerimiz aracılığıyla tüm 

kentlilerimize vermekteyiz.  Diyetisyenimiz beslenme ve kilo problemi olan vatandaşlarımızın 

öncelikli olarak hayat tarzları ve beslenme şekillerini sorgulamakta ve yanlış olan alışkanlıklarına 

müdahale etmekte, aynı zamanda vücut analiz cihazının analizi doğrultusunda çıkan sonuçlara 

uygun olarak beslenme düzenini oluşturmaktadır. İdeal kiloya ulaştıktan sonra da bu kiloyu 

korumak için kişiye yardımcı olmaktadır. 
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v. Psikolog Hizmeti 

Çocuk-ergen, yetişkin ve engelli bireylerimiz için ayrıca uzmanlıkları bulunan beş psikologumuz 

tarafındantüm yaş gruplarındaki kentlilerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için, iki ayrı 

noktada görev yapmaktadır.   

 

vi. Aile Danışmanlığı Hizmeti 

Bir uzman Aile danışmanımız tarafından verilen Aile Danışmanlığı Hizmeti ile aile içi iletişimi ve 

aile bireyleri arasında empati, saygı, sevgi, güven ve uyumu arttırmak yoluyla erdemli ve güçlü 

bir toplum yaratmanın gereği olan "sağlıklı aile" yapısına katkıda bulunulur. Çiftlerin birbirleri ile 

iletişimlerini daha sağlıklı hale getirerek, anlaşmazlıklar ve çatışmaların önüne geçilerek, gerek 

ebeveynler gerekse çocukların, aile yaşamlarında huzur ve mutluluk bulmaları amaçlanmaktadır. 

 

vii. Halk Eczanesi 

İl Sağlık Müdürlüğünden eczane ruhsatı alarak 2016 yılının Nisan ayında açılışını 

gerçekleştirdiğimiz bir eczacı ve eczacı kalfasının görev yaptığı Halk Eczanemiz, hafta içi her gün 

saat 09.00 ile 16.00 arasında hizmet vermektedir. Eczanemizde bulunan ilaç portföyü, sağlık 

kuruluşlarından kullanılmamış ilaçların bağış olarak toplanmasıyla oluşturulacak. Halk 

Eczanemizden, sağlık güvencesi olmayan, yoksul, kimsesiz, sokaklarda yaşayan, mülteci ve 

ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, durumlarını evrak veya sistem üzerinden belgeledikten sonra 

yararlanabilmektedir. Bu vatandaşlarımızın ilaç isteklerinde bulunabilmesi için mutlaka 

reçetelerini beyan etmeleri veya sağlık birimlerimizde görev yapan doktorlarımıza muayene 

olarak ilaçlarını yazdırmaları gerekiyor. Vatandaşlarımız, Halk Eczanemizden aynı zamanda ilaç 

kullanımları ile ilgili her konuda danışmanlık hizmeti almaktadırlar. 

 

viii. Gönüllü Test ve Danışmanlık Merkezi 
Belediyemiz ve Sağlık Bakanlığı arasında düzenlenen protokol kapsamında oluşturulan Gönüllü 

Test ve Danışmanlık Merkezimiz, Beşiktaş Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezimizde yer 

almaktadır. Hafta içi her gün 9.30 - 17.00 saatleri arasında HIV/AIDS konusunda vatandaşlarımız 

ücretsiz ve isim vermeden, bu konuda eğitim almış iki hemşiremizden, bilgi, danışmanlık almakta 

ve HIV testi yaptırmaktadırlar. 

 

ix. Sağlıklı Yaşam Merkezi  

Beşiktaş Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Sağlıklı Yaşam 

Merkezi’nde tıbbi obezite tedavisi yapılıyor. Bir spor salonunun da yer aldığı merkezimizde 

doktor, hemşire, diyetisyen ve spor eğitmeni görev yapıyor. Doktorumuz vatandaşlarımızın 

muayenelerini yapıyor, tetkiklerini istiyor ve gerekirse tedavisini düzenliyor. Doktordan sonra 

diyetisyenimiz de vücut analizlerine bakarak kişinin beslenme alışkanlıklarını sorguluyor ve 

diyetini düzenliyor. Son aşamada spor yapması uygun görülen vatandaşlarımız spor eğitmenimizin 

belirlediği program doğrultusunda salonumuzda sporlarını yapabiliyor. 

 

b. Hizmet Alımı 

c.  

i. 7/24 Acil Ambulans Hizmeti 

Uluslararası kabul görmüş 32 acil durum parametresine göre, Beşiktaş Kentlilerine 7 gün 24 saat 

acil yardım ambulansı hizmeti verilmektedir. Acil bir durum oluştuğunda 444 44 55 no.lu Çağrı 

Merkezimizi arayan vatandaşlarımıza 10 dakika içerisinde Acil Ambulans ve ekibi ulaşmakta, 

vakaya acil müdahale uygulamakta ve hastaneye götürülmesi gerekiyorsa en yakın hastaneye 

naklini gerçekleştirmektedir. Acil hizmeti sunan ambulanslarımız 8 saat aralıksız yoğun bakım 

hizmetlerini sunabilecek gerekli uzman personel ve teknik donanıma sahiptir. Acil 

ambulanslarımız aynı zamanda, Sosyal Alarm cihazlarımızın acil butonuna basıldığı anda ilgili 

adrese doğru hemen yola çıkmaktadır. 
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ii. Hasta Nakil Ambulans Hizmeti 

65 yaş üstü veya yatarak nakli gereken stabil durumdaki vatandaşlarımızın evden sağlık tesisine, 

sağlık tesisinden sağlık tesisine transportlarını, onlar için en sağlıklı taşınma aracı olan üç adet 

hasta nakil ambulansı ile sağlamaktayız.  

 

iii. Evde Sağlık Destek Hizmeti (Evde Bakım) 

Evde sağlık destek hizmetimiz ile vatandaşlarımıza doktor muayenesi, enjeksiyon, pansuman,  

sonda takılması, tansiyon ve kan şekeri ölçümü gibi tıbbi hizmetleri evlerinde sunmaktayız. Aynı 

zamanda yataktan kalkmaması gereken hastalarımızın öz bakım ihtiyaçları (banyo, saç bakımı 

gibi) hemşire ve hastabakıcılarımız tarafından giderilmektedir. Bu hizmette bir ekipte Tabip, 

Hemşire, Hastabakıcı ve Şoför diğer ekipte ise Hemşire, Hastabakıcı ve Şoför olmak üzere iki 

ekip görev yapmaktadır. Ekipler hafta içi 08.00–16.00 saatleri arası ve 16.00–24.00 dönüşümlü 

olarak çalışmaktadırlar.  

 

iv. Tıbbi Danışma Hizmeti 

7 gün 24 saat hizmet veren çağrı merkezinde görevli hekim tarafından Beşiktaşlı kentlilerimizin 

sağlık şikâyetlerine yardımcı olunmakta, hastanın durumuna göre gerekirse Acil Ambulans, Nakil 

Ambulansı veya Evde Sağlık Destek Ekibi yönlendirilmektedir. 

 

v. Defin İçin Ölüm Belgesi Verilmesi Hizmeti  
Mesai saatleri arasında kurum hekimlerimiz tarafından verilen hizmet, Mesai saatleri dışında, 

hafta içi 16.00-24.00, 24.00-08.00 saatleri arasında ve resmi, dini bayramlar ve hafta sonu 

tatillerinde 24 saat şeklinde, İlçemizde doğal ölüm sonucu vefat eden vatandaşlarımıza, ölü 

muayenesi yapılıp sonrasında Ölüm Bildirim Sistemine (ÖBS) girilerek ölüm belgelerinin 

verilmektedir. 

 

3. Belediyelerden halk tarafından talep edilen sağlık hizmetleri 

Sağlık Hizmetlerimizin sunumu sırasında vatandaşlarımız sağlık problemlerini ve ulaşmaktaki 

güçlüklerini bizlere aktarmaktadırlar. Bu aktarımlarda yaşlı ve engellilerimizin fizik tedavi 

hizmetine ihtiyacı ön plana çıkmış, müdürlüğümüz tarafından verilecek hizmet projesi 

oluşturulmuş ve Başkanlığımızın onayıyla 2015 yılında “Evde Fizyoterapi Hizmeti” verilmeye 

başlanmıştır.  

Son birkaç yılda ise özellikle uzman doktorların yer aldığı, görüntüleme ve laboratuar 

hizmetlerinin verileceği Tıp Merkezi vatandaşlarımız tarafından yoğun bir şekilde talep 

edilmektedir. Bununla birlikte özellikle yetişkin bireylerinde tedavilerinin yapılabileceği ağız ve 

diş sağlığı polikliniği talep edilmektedir. 

 

4. Her bir belediyenin 2016-2017 yıllarında ilçesinde uyguladığı sağlık ile ilgili vizyon projesi 

 

Sağlıklı Yaşam Merkezi (2016) ve Gönüllü Test ve Danışmanlık Merkezi (2017) 

 

Beşiktaş Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak verdiğimiz diğer hizmetler: 

 

1. Bazı mahalle muhtarlıklarının yanına Sağlık Birimleri kurulmuştur. Bir hekim ve bir hemşireden 

oluşan birimlerde sağlık hizmetleri verilmekte 

2. Aile danışmanlık hizmeti verilmektedir. Yapılan araştırmaya göre, 2007 yılında başlanan bu 

hizmet ile birlikte boşanma sayılarında düşüş tespit edilmiştir. 

3. Atık ilaç toplama merkezi bulunmaktadır. 

4. Ücretsiz sünnet organizasyonları yapılmaktadır. 
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BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

1. Dezavantajlı Gruplar Hizmetleri 

 

1.1.Evde Bakım ve Destek Hizmetleri 

Yapılan İşlemler; 

 Kan Alma 

 Pansuman 

 Enjeksiyon 

 Tansiyon ölçümü ve takibi 

 Hasta bakım eğitimi 

**İşlemlerimizde reçete olması zorunludur. 

 

1.2.Yaşlı ve Engelli Hizmetleri 

Danışmanlık HizmetiveKurslar 

 Yüzme Kursları 

 Satranç 

 Teakwondo 

 Masa Tenisi 

 Futbol  

 Basketbol 

 Jimnastik 

 At Biniciliği (Hipoterapi) 

 Okçuluk 

 Drama, Ritim ve Resim Kursları  

 GezilerÖzel Günlerde (Camii, Türbe ve Müze Gezileri) 

 

1.3.Terapi Hizmetleri  

Fizyoterapi Birimi 

Yapılan İşlemler; 

 Manuel Terapi 

 Standart Egzersizler 

  Refleksoloji 

 Sporcu Rehabilitasyon 

 Tıbbi Masaj 

 Psikolog Danışmanlık Hizmeti 

 Konuşma ve Dil Terapisi 

1.4.Nakil Hizmetleri 

 

Hasta nakil Ambulans Birimi 

Hasta nakil Ambulans Hizmeti kriterlerine uygun (yaşlı, yatağa bağlı, ihtiyaç sahibi), randevusu 

(Hastane, Doktor vb. ) olan vatandaşlarımız evlerinden alınarak tedavi olacakları sağlık kuruluşuna 

ulaştırmak, tedavileri tamamlanmış ve taburcu olan vatandaşların sağlık kuruluşundan evlerine nakil 

hizmeti sağlamak. Hasta Nakil hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın en az 2 gün 

öncesinden randevu almaları gereklidir. 

**Ambulansımız mavi şeritli Hasta Nakil Ambulansıdır. ACİL durumlarda 112 aranmalıdır. 
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2. Koruyucu Sağlık Hizmetleri 

2.1.Ağız ve Diş Sağlığı Birimi 

Yapılan İşlemler; 

 Diş Çekimi 

 Süt Dişi Çekimi 

 Dolgu 

 Diş Taşı Temizliği 

 Fissür Koruyucu Uygulaması 

 Flor Uygulaması 

 

2.2.Diyet ve Beslenme Birimi 

Randevu sistemi ile gelen vatandaşlarımıza beden kitle indeksi ölçümü yapılmaktadır. 

Kişiye uygun beslenme programı belirlenerek takibi yapılmaktadır.  

Gelen talep üzerine hareket yeteneği kısıtlı olan (yatalak vb.) vatandaşlarımıza sağlık durumuna göre 

(diyabet vb.) evlerine diyet tedavileri uygulanmaktadır. 

 

2.3.Koruyucu Sağlık Birimi 

 Göz Ön Tanı ve Bilgilendirme 

 İşitme Testi 

 Gebe Okulu 

 Hoş Geldin Bebek Ziyaretleri 

 Okullarda Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi 

 Okullarda Beslenme ve Diyet Eğitimi 

3. Sertifikalı Eğitim Programları (İSG Eğitimi, ilk Yardım Eğitimi) 

Seminerler 

Toplum Sağlığını İlgilendiren günümüz hastalıkları ve hastalıklardan koruma yöntemleri ile 

tedavileri hakkında bilgi verilmektedir. 

4. İş Sağlığı ve Güvenliği 

 

 

4.1.Hekimlik ve Defin Birimi 

7/24 defin ruhsatı (Gömme İzin Belgesi) verilmektedir. 

Evde Ölüm gerçekleştiğinde; Cenaze yerinden kaldırılmamalıdır, 112 acil aranmalıdır, 444 09 39 

numaralı çağrı merkezimize bilgi verilmelidir. 

 

4.2.Kalite Birimi  

Vatandaşlarımızın memnuniyeti, çalışanlarımızın güvenliği çevre bilinci, tüm işlemlerimizde kalite 

politikası olarak belirlenmiştir. İSO-9001 -2008 Kalite Yönetim Sistemi Standartları OHSAS -1800 İş 

Sağlığı ve İşçi Güvenliği Sistemi İSO -14001 Çevre Yönetim Sistem 

 

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak verdiğimiz diğer hizmetler: 

1. 1080 m2 çalışma alanımız bulunmaktadır.4 hekim, 1 diş hekimi, 1 psikolog, 9 hemşire, 2 

diyetisyen, 2 fizyoterapist, 1 konuşma terapisti, 2 parametrik, 32 büro personeli, 13 şoför olmak 

üzere toplam 67 personel ile hizmet vermekteyiz. 
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2. Halk eğitim Merkezi ile birlikte çalışılarak,  özellikle iş ihtiyacı bulunan kadın vatandaşlar 

tercih edilerek,  Evde Yaşlı, Engelli ve Hasta Bakımı konusunda hafta içi her gün 500 saatlik 

eğitim verip bu kişilerin sertifika alması sağlanmıştır. Özellikle apartman görevlilerinin eşleri 

tercih edilmektedir. Bunun sebebi ise; apartmanda bulunan yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin 

apartmandan uzaklaşmadan kendi dairelerinde tanıdık kişilerden hizmet almalarını sağlamaktır. 

Bu eğitim programından bugüne kadar 60 kadın, 10 erkek vatandaşlarımızı Evde Yaşlı, Engelli 

ve Hasta Bakıcılığından mezun etmiş bulunmaktayız. 

3. Bir diğer eğitimimiz ise; Ev Kazalarından Korunma ve İlkyardım Eğitimidir. Ayrıca bu 

eğitimleri kendi personelimize de vermekteyiz. 

4. Özellikle İlköğretim 1. Sınıf öğrencilerine ağız ve diş sağlığı üzerine eğitimler verilmektedir. 

5. Tüm bağımlılıklarla ilgili koruyucu sağlık hizmetleri verilmektedir. 

6. İlçe genelinde yapılan araştırma sonucuna göre; çalışan annelerin çocuklarının obezite eğilimi 

gösterdiği tespit edilmiştir.  

7. Yeni doğanlar için ‘Hoş geldin Bebek Projesi’ yürütülmektedir. Gebelikten başlayarak, anne ve 

çocuğun ilk dansına kadar geçen süreçte, anne ve çocuk eğitimleri verilmektedir. 

 

“Sağlık hizmetleri içinde yaşadığımız sorunlardan biri, ilçemizde bir hekime ortalama 7000 civarında 

hasta düşmesidir. Bölgede özel hastane fiyatlarının yüksek olması ve vatandaşların belediyelerden sağlık 

hizmetleri ile ilgili kapsamlı destek istemeleri de yaşadığımız bir sorundur. Ayrıca bölgemizde Araştırma 

Hastanesi bulunmamaktadır.” 
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BEYOĞLU BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

1. Sağlık İşleri Müdürlüğünün personel ve hizmetlerinin analizi 

Sağlık İşleri Müdürlüğümüz Asmalımescit Mahallesi Kallavi Sokak No:5 adresinde; 1 müdür, 1 doktor, 2 

şef,  2 büro elemanı, 1 sağlık memuru, 1 ambulans şoförü,1 ambulans görevlisi, 1 hizmetlive 1 

şoförolmak üzere 11 personel ile hizmet vermektedir. 

 Sağlık İşleri Müdürlüğümüz; evrensel ilkelerle bağdaşan sağlık hizmetlerini ilçemizin her noktasına 

ulaştırmak, tarafsız olarak hizmet vermek ve sağlık konusunda bilinç düzeyini yükseltmek, hayattaki en 

büyük hazinemiz olan sağlığımızı önceliklerimiz arasına alıp, bu sorumlulukla faaliyetlerini 

yürütmektedir. 

Kurumumuz memur personeli ve bakmakla yükümlü olduğu yakınları, işçi personeli, belediye iştiraki 

şirket çalışanları ve fahri olarak diğer yüklenici personele, yoksul ve kimsesiz hasta vatandaşlarımıza 

birinci basamak poliklinik hizmeti verilmektedir. 

 

İlçemizde yaşayan, acil müdahale gerektirmeyen hastaların, ücretsiz yararlandığı Hasta Nakil 

Ambulansımız hizmet vermektedir. 

 

Bölgemizde sağlık kurumları dışında vefat edenlerin  (resmi tatil günleri dâhil) cenaze muayenesini 

yapmak, Ölüm Belgesi (Gömme İzin) düzenlemek, ilgili kuruma teslim etmek,  ölümü şüpheli 

görünenleri Cumhuriyet Savcılığına bildirerek Adli Tabipliğe havale etmek, görevlerimiz arasındadır. 

Müdürlüğümüze şahsen müracaat eden vatandaşlarımız, Nüfus Müdürlükleri ve Mahkemelerden gelen 

talepler doğrultusunda eski ölüm kayıt defterimizin tetkiki yapılmakta ve tutanak tanzim edilmektedir. 

İlçemizde koruyucu hekimlik çalışmaları kapsamında her yıl Semt Konaklarımız ve okullar aracılığı ile 

halka ve öğrencilere eğitici, bilinçlendirici seminerler düzenlenmektedir.  

 

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi kurum ve okulun, su depolarının dezenfeksiyonu, bakım ve 

onarım hizmetleri yapılmaktadır. 

 

Beyoğlu Belediyesinde, işin yürütülmesi nedeniyle oluşan tehlikeleri ortadan kaldırmak, uzaklaştırmak ve 

sağlığa zarar verebilecek koşullardan arındırarak, daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla 

Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği Şefliği çalışmalarına başlamıştır. 

 

1.1.Poliklinik Hizmetleri 

Kurumumuz memur personeli ve bakmakla yükümlü olduğu yakınları, işçi personeli, belediye iştiraki 

şirket çalışanları ve fahri olarak diğer yüklenici personele, yoksul ve kimsesiz hasta vatandaşlarımıza 

birinci basamak poliklinik hizmeti verilmektedir. Bu kapsamda kişilere muayene, reçete yazımı, basit 

tıbbi müdahalede (enjeksiyon, pansuman v.b.) bulunmanın yanı sıra ileri tetkik gerektirenlerin bir üst 

sağlık kurumuna sevk işlemleri yapılmaktadır. Ayrıca Polikliniğimizde sigorta kapsamında yeni işe 

giren personelimize sağlık raporu düzenlenmektedir. 

 

1.2.Hasta Nakil Ambulansı Hizmeti 

Hasta Nakil Ambulansı, ilçemizde yaşayan acil müdahale gerektirmeyen hastaların hafta içi her gün 

08.30 – 17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak bulundukları yerden nakledilmelerini sağlıyor. 
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Ambulansımızdan 444 0 160 numaralı çağrı merkezi aranarak, randevu sistemi ile yararlanılmaktadır. 

Talepleri alan ambulans ekibi ve doktorlar bilgiler doğrultusunda ambulansı hastanın adresine 

yönlendiriyor. 

Ambulansımız hasta nakil ambulansı olup, acil müdahale gerektiren durumlarda 112 aranmalıdır. 

Müdürlüğümüze müracaat edenler arasında acil durumu olanlar 112 ye yönlendirilmektedir. 

Ambulansımız ilçemizdeki;  

 Kronik hastaları 

 Yatalak hastaları 

 Yaşlı, normal araçla gidemeyecek hastaların 

Bilgilerini aldıktan sonra güvenli bir şekilde ulaşmak istedikleri hastaneye ulaştırmaktadır. 

1.3.Ölüm Belgesi İşlemleri 

Bölgemizde sağlık kurumları dışında vefat edenlerin  (resmi tatil günleri dâhil) cenaze muayenesini 

yapmak, Ölüm Belgesi (Gömme İzin) düzenlemek, ilgili kuruma teslim etmek,  ölümü şüpheli 

görünenleri Cumhuriyet Savcılığına bildirerek Adli Tabipliğe havale etmek ve ayrıca ilgili 

kurumlardan gelen talepler doğrultusunda eski ölüm kayıt tetkiki yaparak, tutanak tanzim etmek 

görevlerimiz arasındadır.  

 

1.4.Gıda ve Hijyen Denetimleri 

Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçemizdeki işletmeler sağlık açısından rutin olarak 

denetlenmektedir. Şikâyet olsun veya olmasın her işletme kontrolden geçmektedir. İlçemizde yeni 

açılmak istenen derneklerin toplum sağlığı açısından uygunluğu Müdürlüğümüz tarafından 

denetlenerek, gerekli raporlar tanzim edilmektedir. Hijyenik koşullara uygun faaliyet göstermediği 

tespit edilen işletmeler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirilmektedir. 

Sıhhi ve gayri sıhhi müesseselerin, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile birlikte insan ve çevre sağlığı 

yönünden ruhsata uygun olup olmadığı ile ilgili denetimleri yapılmaktadır. 

Beyaz Zambak Projesi ile Beyoğlu’nda tüketicilerin gıda işleyen ve tüketime sunan işyerlerinden daha 

güvenilir gıda temininin sağlanması amacıyla işletmelerin denetimi yapılmaktadır. 

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi kurum ve okulun İlçe hıfzıssıhha kararlarının öngördüğü 

doğrultuda okul sağlığı çalışmaları çerçevesinde içme ve kullanma suyu, su depolarının 

dezenfeksiyonu, bakım ve onarım hizmetleri yapılmaktadır. 

1.5.Koruyucu Hekimlik Çalışmaları 

İlçe halkına ve personelimize koruyucu hekimlik konusunda hizmet vermek, hastalıkların oluşmadan 

önce; hastalığın sebepleri, bulaşma yolları, korunma yolları ve hastalık konusunda bilgilendirici 

eğitimler, seminerler, tarama programları yapmak Müdürlüğümüz görevleri arasındadır.  

Özel gün ve haftalar da göz önüne alınarak yapılan bu faaliyetlerimiz, Türkiye çapında önemli ve tıp 

alanında etik kurallara göre hareket eden birçok hastane ve doktor ile ortak çalışmalarla, semt 

merkezleri, okullar, semt konakları gibi mekânlarda gerçekleştirilmektedir. Halkımızdan ve 

personelimizden gelen taleplerle sağlıklı beslenme-obezite, kalp sağlığı, Gebelik ve Gebelik Öncesi 

Karşılaşılan Sorunlar, kanser (genellikle rahim, meme), ilkyardım Tükenmişlik Sendromu vb. 

konularda seminerler ve ayrıca Halk Sağlığı Müdürlüğü ile ortak çalışılarak Mobil Kanser Tarama 

aracı ile meme, rahim ağzı ve bağırsak kanseri taraması organizasyonu gerçekleştirilmiştir. 

Kızılay ile ortak çalışılarak, kan bağışının önemini İlçe sakinlerine anlatmak ve kan bağışı oranını 

arttırmak amacıyla “Kan Bağışı Kampanyası” düzenlenmektedir.  
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Başkanlığımız ile İstanbul Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü arasında düzenlenen Sağlıklı Beslenme ve 

Obezite Danışma Birimi Ortak Hizmet Sunumu Protokolü ile bölgemizde 1 diyetisyen görev 

yapmaktadır. Vatandaşlarımızı sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirerek,  kontrollü bir şekilde kilo 

vermelerine yardımcı olmaktadır. 

 

1.6.İş Sağlığı ve Güvenliği  

Beyoğlu Belediyesinde, işin yürütülmesi nedeniyle oluşan tehlikeleri ortadan kaldırmak, 

uzaklaştırmak ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan arındırarak, daha iyi bir çalışma ortamı 

sağlamak amacıyla Müdürlüğümüz bünyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Şefliği oluşturulmuş olup, 

çalışmalarına başlamıştır. 

Bu kapsamda çalışanlara Temel İlkyardım ve İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri verilmiştir. 

1.7.Belediyemiz Diğer Müdürlüklerine Ait Sağlık Çalışmaları 

 

1.7.1. AFAD 

Beyoğlu Belediyesi olarak afet önleme ve hazırlık noktasında çalışmalar yapılmıştır. Afet Yönetimi 

Stratejik Planı hazırlanmıştır. AFAD tarafından verilen eğitimlere (Afetlerle mücadele hakkında temel 

bilgiler, güvenli yaşam, çevre riskleri, afet ve acil durumlara yönelik kent bilinci, tahliye bilgisi,genel 

ilkyardım,temel ihtiyaçların karşılanması,afet sonrası iyileştirme çalışmaları) katılım sağlanmıştır. 

Çalışanlarımıza toplumsal farkındalık Eğitimleri verilmiş olup, AFAD ve Kızılay ile birlikte saha 

tatbikat çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

 

1.7.2. Psikolojik Danışmanlık 

Belediyemiz ve Kültür Kenti Vakfı işbirliği ile gerçekleştirilen Bilinçli Aile Sağlıklı Nesiller Projesi 

kapsamında seminerler, grup çalışmaları ve danışma merkezinde ücretsiz psikolojik danışmanlık 

hizmeti verilmektedir. 

 

 

1.7.3. Engelliler ve Diyaliz Hastalarına Yapılan Hizmetler 

İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlara yardımcı olmak adına, yapılan müracaatlar doğrultusunda, 

engelli raporları baz alınarak tespit edilen engelli vatandaşlarımıza, nakil aracı ve çeşitli yardımlar 

(tekerlekli sandalye, işitme cihazı, havalı yatak, protez) yapılmaktadır. Ayrıca diyaliz hastalarının 

diyaliz merkezlerine ulaşımlarını sağlamak amacıyla servis hizmeti de verilmektedir.  

2. Her bir belediyenin 2016-2017 yıllarında ilçesinde uyguladığı sağlık ile ilgili vizyon projesi 

 

Sağlıklı Yaşam Merkezi Projesi 

Beyoğlu Belediyesi tarafından toplum sağlığını korumak ve koruyucu sağlık önlemlerini geliştirip, bu 

konuda halkı bilinçlendirmek amacıyla ilçede Sağlıklı Yaşam Merkezi Projesi geliştirilmiştir.  

Proje tamamlandığında aşağıdaki hizmet alanlarından oluşması planlanmaktadır.  

1. Rehberlik 

2. Sigara Bırakma 

3. Psikolog ve Aile İçi Planlama 

4. Kanser 
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5. Üreme, Cinsel Sağlık, Gebelik, Meme Muayene 

6. Ağız ve Diş Sağlığı 

7. Yeni Doğan, Beslenme, Gebelik, Etkili Beslenme 

8. Sağlıklı Beslenme 

- Diyabetten Korunma 

- Tansiyon Kontrol 

- Kalp Hastalıkları Korunma 

- Basit Sağlık Bilgileri 

- Sağlıklı Yemek Seçimi 

- Hijyen 

- Etiket Okuma 

9. Etkili Okumak, Yemek Seçimi 

10. Hijyen 

11. Spor Merkezi  

12. ASM Aile Sağlığı Merkezi 

- Muayene Odası 

- Aşı Odası 

- Emzirme Odası 

- Sağlık Personeli Odası 

- Anne-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Merkezi 

- Laboratuvar 

13. Eğitim-Tarama-Erken Tanı Merkezi 

14. Kafe (Engellilerin Çalıştığı) 

 

  

Beyoğlu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak verdiğimiz diğer hizmetler: 

1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İlçe Kaymakamlığı, Yeşilay ve İlçe Muhtarlıklarının katıldığı 

‘Bağımlılık Komisyonu’ bulunmaktadır.  

2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte psikolog ve psikiyatri hizmetleri verilmektedir. 

3. Yeni doğanlar için, ‘Hoş geldin Bebek Paketi’ yardımı yapılmaktadır. 

“Sağlık hizmetleri içinde yaşadığımız sorunlardan biri, defin ruhsatı verilmesinde yaşanan 

zorluklardır. Çözüm önerisi olarak; ‘defin ruhsatını İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 

verilmesini tavsiye ediyoruz. (Aile Hekimliği de olabilir)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 
 

 

ÇATALCA BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

1. Çatalca İlçesi İstanbul’un yüzölçümünün 1/5’ini oluşturmaktadır. Yüz ölçümü olarak 1115 km2 

dir. Nüfus 70.000 civarındadır.39 mahalle bulunmaktadır. Çatalca merkezine en uzak mahalle 53 

km mesafededir. Bu geniş yüzölçümüne sahip ilçede Sağlık Hizmetleri 9 personelle yürütülmeye 

çalışılmaktadır. 

2. Bir tane çok donanımlı olmayan devlet hastanesi bulunmaktadır. Hastalar Çatalca İlçesi dışındaki 

daha merkezi yerlere gitmek zorunda kalmaktadır. Bir nakil ve bir binek aracı ile günde yaklaşık 

15 hastanın hastaneye nakli sağlanmaktadır.  

3. İş Sağlığı Ve Güvenliği hizmetleri belediyemizin Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından 

yürütülmektedir. 

4. Sağlık hizmetlerinde ağırlıklı olarak veterinerlik ve ilaçlama hizmetleri yürütülmektedir. İlaçlama 

hizmetlerinde bir kamyonetimiz,  ilaçlama makinalarımız ve bu hizmeti veren bir şoför ve bir 

personel mevcuttur. 

5. Belediyemiz ilaçlama hizmetlerini kapalı alan ve kamusal alanda yürütmektedir. Vektör ve haşere 

mücadelesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinden destek alınmaktadır. 

6. Kan Grubu Veri Bankası bulunmaktadır. Festival vb. etkinliklerde yapılan çalışmalarla kan 

vermek isteyen gönüllülerden kan bağışı alınmaktadır. Bağışçılar kayıt altına alınarak, kan ihtiyacı 

durumunda iletişime geçilmektedir. 

7. Evde bakım hizmetleri devlet hastanesi aracılığı ile yürütülmektedir. 

“Sağlık hizmetleri içinde yaşadığımız sorunlar:  

1.  Bütçe 1.100.000’dir. Çok geniş yüzölçümlü bir ilçe için yeterli değildir. 

2. Çatalca’da bulunan doğal kaynaklardan numune alınıp tahlil yapılması konusunda sıkıntı 

çekilmektedir. Halk Sağlığı Kurumu, kaynak sularını kullanma suyu olarak kabul etmektedir. 

Belediye tarafından alınan numuneleri kabul etmemektedir. Kendi aldığı numune ile çalışıp, 

analiz için belediyeden ücret talep etmektedir. Bu durum da süreci uzatmaktadır. 

3. İSKİ çeşme suları için kendi bünyesinde yaptığı ihale ile ilçe genelinde belirli noktalardan 

alınmış örnekleri incelemektedir. Bu incelenen örnekler, kaynak sularını kapsamamaktadır. 

4. Ana okul, ilkokul, ortaokul ve liseleri kapsayan Sağlık Eğitim Seminerleri ve Sağlık 

Taramaları için izin alınmak istendiğinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile bürokratik 

sorunlarla karşılaşılmış ve izinler alınamamıştır. 

5. Evde Sağlık Hizmetleri ile ilgili hazırlanan protokol, Küçükçekmece Kamu Hastaneler 

Birliği’ne gönderilmiş, olumsuz yanıt verilmiştir. 

6. Doktor kadrosu var ama atama yapılmıyor, sağlık personeli temin edilmesinde güçlük 

yaşanmaktadır. Düşük ücretlerden dolayı, kadrolar boş kalmaktadır. 

7. Özel hastane için ilçede belirlenen ve İBB Meclisinde onaylanan proje teklifi, Sağlık 

Bakanlığı tarafından onaylanmamıştır. 

 

Yaşanan sorunlarla ilgili çözüm önerilerimiz:  

 

1. Aile Hekimliği hizmeti ilçe belediyesi tarafından verilirse; engelli, yaşlı, doğum ve ölüm 

oranları kayıt ve takip edebilir. Örneğin; ilçedeki engelli bireyler, doğumundan itibaren takip 

edilerek, sağlık ve diğer hizmet giderleri için bütçeden yeterli kaynak ayrılabilir. 
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2. Salgın hastalık durumunda belediyenin çok fazla sorumluluğu olmaktadır. Merkez yetkili 

gelene kadar müdahale edilememektedir. Yerel sorunların hızlı çözülmesi ve müdahale 

edilmesi adına, belediyenin yetkilerinin tam olması uygun olacaktır. 

3. İBB ve ilçe belediyelerin belirli zamanlarda toplanması, İl Belediyeleri Sağlık Kurulu gibi bir 

organizasyon yapılması faydalı olacaktır.” 
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ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 

 

1. Sağlık İşleri Müdürlüğünün personel ve hizmetlerinin analizi 

Hasta Nakil Ambulanslarıyla yürüyemeyecek durumda olan hastalarımızın taşınma işlemini 

gerçekleştiriyoruz. 2016 yılında 3200 hastanın naklini gerçekleştirdik, halen bu hizmetimiz devam 

ediyor. 

Mesai saatleri dışında, evde vefat edenlerin ölüm belgelerinin düzenlenmesi için hizmet alımı yapmış 

bulunmaktayız bu hizmetimiz devam ediyor. 

Belediye Meclisinin belirlediği ücret karşılığı, ev ve iş yerlerinde haşereye ve kemirgenlere karşı 

ilaçlama işlemi gerçekleştiriyoruz. 

Belediyemiz kadrosunda 1 doktor var fakat aile hekimi olarak çalışmaktadır, 1 kısmi zamanlı 

sözleşmeli doktorumuz belediyemizde iş yeri hekimi olarak görev yapmaktadır. Dolayısıyla 

belediyemizde vatandaşa yönelik muayene tedavi v.s hizmet sunacak doktorumuz ve sağlık 

personelimiz bulunmamaktadır. 

“Sağlık hizmetleri içinde yaşadığımız sorunlardan biri çeşitli süreçlerde karşılaşılan sorunların, siyasi 

sorunlardan çok hukuki sorunlar olduğu, kanunlarda yer alan ve net olmayan bazı maddelerden dolayı 

bir proje ile ilgili izin alınması gereken durumlarda olumsuz cevaplar verilmesidir.  

Başka bir sorun ise; mesai saati dışında ve evde vefat edenlerin ölüm belgelerinin düzenlenmesinden 

kaynaklı sorunlardır. Çözüm önerisi olarak, ‘nöbet tutan hekimlere ayrıca ücret verilmesini 

öneriyoruz.  

Ayrıca, Belediyemizin Hastane, Poliklinik gibi Sağlık kuruluşu yoktur; fakat İlçemiz sınırları içinde 

bulunan 16 Aile Sağlığı Merkezlerinden 8 tanesi belediyemiz tarafından yapılmış ve belediyemizin 

mülkü durumundadır. Diğerlerinin arsaları yine belediyemiz tarafından oluşturularak Bakanlığa 

devredilmiştir. Bu konudaki çözüm önerimiz; aile sağlığı merkezlerinin ilçe belediyelerine 

devredilmesinin daha verimli işlev göreceği fikrine ben şehir bütün olduğu gerekçesiyle konumlarının 

iyi belirlenmesi açısından ilçe belediyeleri değil Büyükşehir Belediyesine devredilmesinin daha 

uygun olacağını düşünüyoruz. 

Yine İlçemiz sınırları içinde bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi de Belediyemiz tarafından 

yapılarak kullanımı Bakanlığa verilmiştir. 

Hizmet sunarken yaşadığımız bir başka sorun ise; vatandaş sağlıkla ilgili neredeyse bütün sorun ve 

şikâyetlerini belediyemize yapmakta. Buna örnekler:  

 Aile hekimim yok veya çok uzak yere vermişsiniz, 

 Mesai saatleri içinde de olsa ölüm belgesinin verilmesi için belediyemize gelinmekte ( biz de 

vatandaşın işi çabuklaştırılması için TSM den doktoru cenaze evine taşıyoruz)   

 Acil durumdaki hasta nakilleri için 112 yerine bizden Hasta Nakil Ambulansı istenmekte,  

 Kilolu olan hastaların taşınması için Obez ambulansımız yoktur vatandaş başka kurumlardan da 

bu yardımı almakta zorlanmaktadır. 

Vatandaştan gelen evde sağlık hizmeti taleplerini şimdilik Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir 

Belediyesine yönlendirmekteyiz. Önümüzdeki yıl bu hizmeti de sunmak hedeflerimiz arasındadır. 

Hasta Nakil Ambulansı hizmeti  ve  acil ambulansların da Sağlık Bakanlığı’ndan ve ilçe 

belediyelerinden alınarak Büyükşehir Belediyesine devredilmesinin hizmet kalitesini arttıracağını 

düşünüyoruz. 

Evde sağlık ve bakım hizmetlerine standart getirilerek  belediyelerin zorunlu hizmetleri arasına 

alınmasını öneriyoruz. 
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KADIKÖY BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

1. Sağlık İşleri Müdürlüğünün personel ve hizmetlerinin analizi 

1.1. Çocuk Ruh Sağlığı  

 Bireysel Danışmanlık, 

 Grup Terapisi, 

 Eğitim Grupları, 

 Zihinsel ve Duygusal Durum Değerlendirmesi, 

 Anne-Baba Eğitim Seminerleri, 

 Okul ve Yuva Danışmanlık Uygulamaları, 

 Toplum Bilincini Arttırmaya Yönelik Yazılı ve Görsel Çalışmalar (billboard, afiş, broşür,  web. 

gazete)  

•   Başvuran her çocuk için en az standart 3 seans planlıyoruz; 

 

Birinci seans: Çocuk ve aile ile «Tanışma» seansı.  

(Çocukla ilgili duygusal ve zihinsel gelişimin, detaylı bilgilerin alınması.) 

 

İkinci seans: «Test» seansı.  

(Çocuğun duygusal ve zihinsel gelişimini tespit etmek için yaş aralığına uygun testlerin yapılması) 

 

Üçüncü seans:  «Ebeveyn Danışmanlığı» seansı.  

(Tüm değerlendirme sonuçlarının ebeveynle paylaşılarak danışmanlık verilmesi).  

 

Terapist, üçüncü görüşmeden sonra danışanının takip ve tedavisinin sürmesi gerektiğini düşünüyorsa, 

ön gördüğü tedavi planını aile ile paylaşır. 

•  Her seans uluslararası standartlara uygun olarak 45 dakika sürer. 

•  Danışmanlık ihtiyacı olanlara ek seans yapılır. 

•  Ağır ruhsal ve zihinsel problemleri olan çocuklar özel eğitim merkezlerine ve hastaneye 

yönlendirilir. 

 

1.2. Dr.Rana BeşeSağlık Polikliniği 

Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği  Kardiyoloji Ünitesi (Efor, Eko, Ritim Holter, 

Tansiyon Holter) Diyabet Ünitesi, Dâhiliye, Cildiye, Göz Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz, Kadın 

hastalıkları, Çocuk Muayene, Yetişkin Muayene, Psikolojik Danışmanlık, Ağız Diş Sağlığı, 

Laboratuar ve  Radyoloji (USG-Mamografi, Doppler) birimleriyle hizmet verilmektedir. 

Muayenelerden ücret alınmamaktadır. Radyoloji ve laboratuar hizmetlerimiz ücretlidir. 

1.3. Mamogrofi Ve Kadın Sağlığı Merkezi 

Meme kanserine dikkat çekmek, kadınlara erken tanı sağlayan  tarama yöntemleri hakkında bilgi 

vermek ve risk altında olsun olmasın tüm kadınları bilinçlendirmek amacıyla Kadıköy 

Belediyesi "Mamografi ve Kadın Sağlığı Merkezi" ni hizmete geçirmiştir. 

27 Eylül 2011 tarihinden itibaren kadın hastalıkları ve meme polikliniği bölümlerinde hizmet vermeye 

başladık. Amacımız; Meme ve serviks kanserine yönelik tedavinin kolay ve etkili olduğu erken 

evrelerde, kanseri yakalamak için gerekli test ve muayeneleri, merkezimizde ücretsiz olarak 

yapmaktır. Merkezimizde 20 yaş üstü her kadına meme muayenesi yapılmaktadır. Muayene sonucu 

gerekli görülenlere ve  40 yaş üstü kadınlara daha ileri tetkikler (mamografi, ultrason) yapılır. 

Merkezimizde sunulan hizmet ücretsiz olup, Kadıköy ilçesinde ikamet eden bayanlara yönelik 

başlatılmış bir projedir. 
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1.4. Prof.Dr. Korkmaz Altuğ Sağlık Polikliniği 

Dumlupınar Mahallesinde ‘Dumlupınar Sağlık Polikliniği ‘ adı altında faaliyet gösteren poliklinik; 

Rasimpaşa Mahallesindeki yeni yerinde 17 Mart 2014 tarihinden itibaren Kadıköy Belediyesi 'Prof. 

Dr. Korkmaz Altuğ Sağlık Polikliniği' olarak hizmetlerine devam etmektedir. 

Polikliniğimizde koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri yanı sıra, halkı bilinçlendirmek amacı ile 

düzenlenen eğitim seminerleri ile de sağlığın korunması ve geliştirilmesine çalışılmaktadır. 

Polikliniğimiz 1 sorumlu hekim, 2 hekim, 1 diş hekimi, 1 psikolog, 2 hemşire, 2 hasta kabul görevlisi, 

3 yardımcı personel ile hizmet vermektedir. 

 

1.5. Çocuk Ağız Ve Diş Sağlığı 

Kadıköy Belediyesi Çocuk Ağız Diş Sağlığı ve Çocuk Sağlığı Merkezleri olarak Kadıköy Ziverbey ' 

de bulunan hizmet binamızda; çocuk ağız diş sağlığı, çocuk sağlığı, genel anestezi altında engelli diş 

müdahale birimlerimiz ve periyodik olarak verdiğimiz ağız hijyeni ve sağlıklı beslenme eğitimlerimiz 

ile hizmet vermekteyiz. 

 

1.6. Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Merkezi 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Merkezimiz, Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz hizmete 

başladıktan 1 sene sonra, klinikte ağız diş tedavisi olan öğrenci velilerinin bu kadar güzel ve kaliteli 

bir hizmetin çocuklarının tüm genel vücut tedavilerini de kapsamasını talep etmeleri üzerine Şubat 

2008’de hizmete başlamıştır. 

 

Kadıköy ilçe sınırlarında yer alan resmi ilkokullarda okuyan öğrencilerin genel vücut sağlığı ve 

gelişimleri uzman çocuk hekimleri tarafından takip edilmektedir. Başlangıcından bu yana 51.106 

çocuğumuzun tüm muayene ve tedavileri ücretsiz olarak gerçekleştirilmiştir. 

Çocuk hekimlerimizin gerekli gördüğü durumlarda hastaların kan, idrar, gaita tahlilleri, ultrason ve 

röntgen tetkikleri de belediyemize ait laboratuarlarda ücretsiz olarak yapılmaktadır. Yine Sağlıklı 

Çocuk Kliniğimizde muayene ve tedavi olan çocuklarımızın velilerinin talepleri üzerine kliniğimize 

2009 senesinde de psikolojik danışmanlık ünitesi dâhil edilmiştir. 

Projemiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Kaymakamlığından alınan izin belgesi ile okul 

yönetimlerine ulaşmaktadır. Eğitim öğretim senesini kapsayacak şekilde yıllık olarak oluşturulan plan 

ve program dâhilinde çocuklarımız sistematik olarak belediyemize ait araçlarla okullarından alınıp 

merkezimize getirilmektedir. Öğrencilerin velilerinden alınan onam formu klinikte kimlerin tedavi 

olacağını belirler. Veli onam formu olmayan öğrencilere hiçbir işlem uygulanmaz. Kliniğimizde 

muayene olan çocuklarımıza sonrasın da motivasyonları için çok önemli olan cesaret belgesi 

verilmektedir. 

 

1.7.  Alzheimer Merkezi 

“Yaşlı Hizmet Merkezilerinde Sunulacak Gündüzlü Bakım” yönetmeliğine uygun olarak tasarlanan 

Alzheimer Merkezimizde; hastaları yaşama bağlamak, günlük yaşam faaliyetlerini keyifli 

geçirmelerini sağlamak ve zihinsel rehabilitasyon çalışmalarıyla, hastalığın evre atlamasını 

geciktirmek amaçlanıyor. Alzheimer Merkezi sayesinde hasta yakınlarının kendilerine zaman 

ayırabilme olanağı sağlanırken bireysel-grup psikoterapileri, eğitimler ve seminerlerle hastalık 

konusunda bilgi ve destek verilmesi planlanıyor. 
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Hastalar için verilecek hizmetler: 

3. Hatıraları canlandırma, zihinsel aktiviteler (Kelime türetme, hikâye anlatma, bulmaca çözme vb) 

4. Ev içi aktiviteler (Çorap eşleştirme, pirinç nohut, fasulye ayıklama vb.) 

5. Psiko-motor aktiviteler (Düğme dikme, sulu boya, hamur yoğurma vb) 

6. Sosyo-duygusal aktiviteler ( Anılarını aktarma, sohbet) 

7. Eğlence ve hobi, sanat aktiviteleri (Ahşap boyama, çiçek yapımı, nefes ve ritim çalışmaları) 

8. Fiziksel aktiviteler (Bedensel egzersizler, germe gevşeme egzersizleri, yürüyüş, gezi) 

9. Gezi programları (Mahalle parkı gibi yakın yerlere gezi) 

 

Hasta yakınları için verilecek hizmetler: 

10. Hasta Yakınlarına Destek, Bilgilendirme Seminerleri ( Yaşlı Bakımı, Alzheimer Hastalarında 

Beslenme, Ev Güvenliği, Fizyoterepi Vb) 

11. Hasta Yakınlarına Danışma Ve Psikolojik Destek Programları, 

12. Evde Bakımı Yapılan Hastaların Yakınlarına Veya Bakıcılarına Evde Hijyenik Bakım, İlaç 

Düzenleme Eğitimi, 

13. Yatağa Bağlı Hastalarda Görülen Yaraların Evde Sağlık Ekibimiz Tarafından Tedavisi Sağlanacaktır. 

 

Alzheimer merkezine hasta kabulü: 

14. Kadıköy’de ikamet eden, heyet raporu ile Alzheimer tanısı almış birinci ve ikinci evredeki hastalar 

kabul edilecektir. 

15. Hizmetten olabildiğince fazla Alzheimer hastasının yaralanması için bir kişi haftada en fazla iki gün 

merkezden gün boyu yararlanabilecektir. 

16. Merkezimizde tıbbi bakım hizmeti verilmeyecektir. 

17. Hasta ulaşımında, hasta yakının yazılı onayı olması şartı ile hastalarımız evlerinden kuruma ait 

araçlarla alınabilecektir. 

 

1.8. Hasta Nakil Ambulans Hizmeti Evde Girişimsel Hemşirelik 

Kadıköy Belediyesi Ambulans ve Evde Girişimsel Hemşirelik Hizmetleri Kadıköylü yurttaşlara 

profesyonel, kaliteli ve ücretsiz sağlık hizmeti sunmak amacıyla kuruldu. Bir ambulansla başlayan 

hizmet yurttaşların talepleri doğrultusunda zamanla 5 ambulanslık bir filoya dönüştü ve büyümeye 

devam etmekte. Ambulans hizmetinin verilişi sırasında edinilen deneyimler ve yurttaşların ihtiyaçları 

göz önünde bulundurularak Evde Girişimsel Hemşirelik Hizmetlerine başladık. Önce 1 adet (engelli 

yurttaşların transferine hizmet edebilecek şekilde dizayn ettiğimiz bir araç) Evde sağlık aracıyla 

başlayan hizmet şu anda 3 Evde Sağlık aracı ile hafta içi mesai saatleri içinde devam etmektedir. 

1.9. Sosyal Yaşam Evi 

4 Aralık 2013 yılında faaliyete geçen Sosyal Yaşam Evi, 65 yaş üstündeki nüfusun boş vakitlerini 

değerlendirebileceği bir birimdir. Çoğu aktif çalışma hayatını bırakmış veya emekli olmuş 65 yaşın 

üstündeki bireylerin eve kapanmasını engellemek, yaşıtlarıyla bir araya gelerek yeni sosyalleşme 

ortamları oluşturmak, hoşça vakit geçirmelerini ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla 

açılmış bir merkez niteliğindedir. 

Amacımız, 65 ve üzeri yaş grubundaki kişilere aktif ve sağlıklı yaş almalarına yardımcı olmak, 

psikolojik destek sağlamak, sosyalleşmelerine ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunarak koruyucu, 

önleyici ve destekleyici hizmetler sunmaktır. 
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Hizmetlerimiz 

 Temel Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Seminerleri 

 Kişisel Bakım Hizmetleri 

 Kişisel Gelişim Faaliyetleri 

 Sosyal Kültürel Faaliyetler 

 Psiko-Sosyal Destek Hizmetleri 

 Boş zaman Değerlendirme Faaliyetleri 

 

1.10. Çocuk Yuvalarımız 

 

1.10.1. Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvası 

Yuvamız toplam 1208 m2 kapalı ve 1633 m2 açık alandan oluşmuştur. Yuvamızın bahçesi çocukların 

her türlü gelişimine uygun olarak tasarlandı. Çeşitli meyve ve diğer yenilebilir bitkilerden oluşturulan 

hobi bahçe çalışmalarının uygulanacağı alanlar mevcuttur. İki kattan oluşan bağımsız bir binada 3-6 

yaş çocuk grubuna hizmet vermektedir.100-110 çocuk kapasitelidir. Ortalama 25 -30 m2 lik 5 adet 

sınıfa sahip olan yuvada 2 sınıfta 3 yaş gurubu, 3 sınıfta ise 4-5 yaş grubu eğitim görmektedir. Alt 

Katta mutfak, yemekhane, uyku odası, fen sınıfı, çocuk WC’si, Giriş Katta 5 sınıf, idari odalar, oyun 

antresi, çocuk WC’si bulunmaktadır. 

Yuva inşaatından iç tefrişatına, enerji ve su gibi temel altyapısına kadar bütünüyle çevreci bir tasarım 

ile yapıldı. Binada ısınma ve aydınlatma güneş panelleriyle sağlanıyor. Eğitim araç gereçlerinde doğal 

ürünler tercih edildi. Yeşil yuvada ayrıca yağmur suyu biriktirilerek bahçe sulama ve klozetlerde 

kullanılacak. 

Kadıköy Belediyesi yeşil yuva projesi, her yönüyle sağlıklı öğrenim ve öğretim mekânları, enerji 

tasarrufu, uygulamalı ve doğa dostu eğitimi amaçlıyor. Bu yüzden binayı kullanan çocuklar ve 

eğitimciler için dayanıklı, emniyetli, sağlıklı, rahat ve ekonomik ortamlar sağlandı. Binanın tasarım, 

yapım, işletim, kullanım, bakım, onarım, yeni işlev kazandırma aşamalarında ekolojik sistemin 

korunması için enerji, su, malzeme, arsa, sermaye gibi tüm kaynaklar etkin kullanıldı. 

 

1.1.1 Yeşil Binanın Faydaları 

 Kentsel yaşam alanlarına değer katması 

 Binanın değerini artırması 

 Yapım aşamasında doğal çevre tahribatının en aza indirilmesi 

 Temiz teknolojilerin kullanımı ve geliştirilmesine ortam sağlaması 

 Hafriyat ile ortaya çıkan atık malzemenin değerlendirmeye alınması 

 Yeşil çatı uygulaması ile yağmur sularının arındırılması 

 Yağmur sularının kullanımı ile kanalizasyon sisteminin yükünü azaltma 

 Güneş enerjisinden yararlanma 

 Doğal ışıktan yararlanma 

 Yeşil katmanların güneş ışınlarını yansıtmaması sayesinde sera etkisini oluşturan yansımaları 

azaltması 

 Enerji tasarrufu sağlaması 

 Yeşil katmanları ile oksijen üretmesi 

 İzolasyon sistemleri ile ısıtma-soğutma maliyetlerinin ve karbondioksit salınımının azaltılması 
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1.10.2. Mevhibe İnönü Çocuk Yuvası 

       Yuvamız Kadıköy Belediyesine bağlı olarak 1994 yılında hizmete girmiştir. 500 m2 kapalı kullanım 

alanı olan bahçe içerisinde 2 kattan oluşan 60 çocuk kapasiteli bir binadır. 

Giriş katta; mutfak, yemekhane, çocuk WC’leri 3 yaş grubunun uyku odası parti sınıfı, 1 depo, 1 

güvenlik odası, Üst katta; 3 sınıf, 1 seramik sınıfı, 2 idari oda bulunmaktadır. 

 

1.10.3. İsmail Hakkı Tonguç Çocuk Yuvası 

Yuvamız Kadıköy Belediyesi’ne bağlı olarak, 1998 yılında hizmete girmiştir 900 m2 kapalı kullanım 

alanı olan, bahçe içerisinde, 3 kattan oluşan bağımsız bir binada hizmet vermektedir.100 çocuk 

kapasitesine sahiptir. 

Alt katta; mutfak, yemekhane, çocuk WC’leri,giriş katında;3 yaş grubu çocuklarının sınıfları, oyun 

odası, çocuk WC’leri, idari odalar en üst katta ise 5-6 yaş çocuklarının sınıfları,3 yaş grubunun uyku 

odası, çocuk WC’leri, spor alanı, öğretmen dinlenme odası bulunmaktadır. 

 

1.10.4. Hasan Ali Yücel Çocuk Yuvası 

Yuvamız Kadıköy Belediyesi’ne bağlı olarak,03.11.1997 tarihinde hizmete girmiştir.1000m2 kapalı 

kullanım alanı olan, bahçe içerisinde, 3 kattan oluşan bağımsız bir binada hizmet vermektedir.110 

çocuk kapasitesine sahiptir. 

Alt katta; mutfak, yemekhane, çocuk WC’leri, giriş katında;3 yaş grubu çocuklarının sınıfları, 

dinlenme (uyku) odaları, çocuk WC’leri,en üst katta ise 5-6 yaş çocuklarının sınıfları,çocuk 

WC’leri,spor alanı,doktor odası,öğretmen dinlenme odası bulunmaktadır. 

 

1.10.5. Fenerbahçe Parkı Çocuk Yuvası 

Yuvamız Kadıköy Belediyesi’ne bağlı olarak, 12.10.2016 tarihinde hizmete girmiştir 250 m2 kapalı 

kullanım alanı olan, bahçe içerisinde, müstakil binada hizmet vermektedir.63 çocuk kapasitesine 

sahiptir. 

5 sınıf, 1 yatakhane, 1 yemekhane 1 oyun odası 2 WC 2 idari oda bulunmaktadır. 

 

Kadıköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak verdiğimiz diğer hizmetler; 

1. Sağlık işleri olarak; veteriner işleri, ilaçlama ve gıda denetimleri yapılmaktadır. 

2. Çocuk Ağız ve Diş Merkezleri bulunmaktadır. İlkokul 1 ve 2. Sınıflar ağırlıklı olarak, öğrenciler 

servis ile alınıp muayene edilmektedir.  

3. Alzheimer Derneği ile birlikle çalışacak Alzheimer Merkezi açılmıştır. Birinci ve ikinci seviyeye 

kadar bakılmaktadır. Hedef, hastaların sosyal yaşamlarına destek olarak eğitimlerle el becerisi 

kazandırarak hastalığın ilerlemesini geciktirmektir. Tedaviye yönelik çalışma yapılmamaktadır. 

Diğer ilçelerden de hasta kabul edilecektir. 
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KÂĞITHANE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

1. Sağlık işleri müdürlüğünün personel ve hizmetlerinin analizi 

 

1.1.  Beşeri Hizmetler Servisi  

 Poliklinik Hizmetleri: Belediyemizde çalışan Memur, İşçi, Taşeron personele Muayene, Sevk 

Enjeksiyon, Pansuman Hizmeti vermektedir.  

 Cenaze Hizmetleri Servisi: Kâğıthane İlçe sınırlarında evde veya ev dışında vefat eden kişilerin 

ölüm muayenesini yaparak merniz ölüm belgesi düzenlemektedir.  

 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti: 6331 sayılı kanuna istinaden Belediyemiz ve ek hizmet 

binalarında risk analizleri, acil eylem planları, periyodik sağlık muayeneleri, eğitimler vererek 

ilgili raporlamaları yapmaktadır. 

 GGHSK (Gıda Güvenliği Hizmetleri):  17020 A Tipi Muayene Kuruluşumuz İlçemizde faaliyet 

gösteren gıda işyerlerinin hijyen ve sanitasyon muayenesini yaparak uygunluk raporları 

düzenlemektedir.  

 Ambulans Hizmetleri Hasta Nakil Birimi: İlçemizde ikamet eden stabil, hayati tehlikesi olmayan: 

yaşlı, yatalak, kronik hastalığı olan hastaların hastanelere nakillerini yapmaktadır.  

 Veteriner Hizmetleri Servisi:Kâğıthane İlçemiz dâhilinde bulunan sokak hayvanlarının 5199 sayılı 

kanun çerçevesinde rehabilite edilmesi, yıllık muayene, aşı, bakım ve beslenmelerinin yapılarak. 

İlçemiz genelinde açık alan, kapalı alan, kamusal yerler ile çevresel ilaçlama işi yapılmaktadır.  

 Hasta Okulu Birimi: Hasta Okulu Semineri, Tüp Bebek Semineri, Doktor Anneler Kitabı, 1. 

Engellilik Araştırmaları Kongresi Bildiri Özet Kitabı çalışmaları yapılmaktadır. 

 

 

Tablo-1: Sağlık İşleri Müdürlüğü Personel Durum Tablosu 

 

2. Her bir belediyenin 2016-2017 yıllarında ilçesinde uyguladığı sağlık ile ilgili vizyon projesi 

 

 

SIRA 

NO  
PERSONEL 

ÖĞRENİM 

DURUMU 
SAYISI 

1 

Müdür ( Kadrolu Müdür) 

Doktor 

Üniversite 

Mezunu 1 KİŞİ 

2 

Veteriner Hekim ( 

Kadrolu Memur) 

Üniversite 

Mezunu 2 KİŞİ 

3 

Ziraat Mühendisi ( 

Kadrolu memur) 

Üniversite 

Mezunu 2 KİŞİ 

4 

Memurlar (Kadrolu 

Memur) Lise Mezunu 6 KİŞİ 

5 

Hemşireler ( İşçi 

Statüsünde ) 

Üniversite 

mezunu 1 KİŞİ 

6 

Veteriner Hiz. Çalışan 

Personel Taşeron 17 KİŞİ 

MEMUR VE İŞÇİ PERSONEL SAYISI 12 KİŞİ 

TOPLAM PERSONEL 29 KİŞİ 
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Kristal Lale Projesi 

Bu Proje İlçemizdeki vatandaşlarımızın güvenilir gıda arz ve talebinin karşılanması amacıyla 

İlçemizdeki gıda İş yerlerinin A Tipi muayene kuruluşumuz ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü tarafından uygunluk değerlendirmelerinin yapılıp vatandaşlarımıza güvenilir gıda arz 

eden gıda İşyerlerine kurumsal kimliğimizle birlikte hijyen ve sanitasyonu simgeleyen bir 

bayrağın ödül olarak Kağıthane Belediyesi tarafından verilmesini,  Bu bayrağı hak eden gıda 

İşyerlerinde Hijyen ve sanitasyon uygulamalarının sürekliliğinin sağlanması için A Tipi muayene 

kuruluşumuz ve İlçe gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından periyodik olarak kontrol 

edilmesini kapsamaktadır. 

Proje gönüllülük esasına dayalı bir projedir. Gıda İşyerlerinin Belediyemizle yapacağı sözleşmeye 

bağlıdır.  

Kâğıthane Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak ayrıca verdiğimiz hizmetler; 

18. Gezici İSG aracılığıyla hijyen eğitimi verilmektedir.  

19. Eğitim seminerlerinde ilçe parti kadın kolları ile birlikte çalışılmaktadır. 

 

“Sağlık hizmetleri içinde yaşadığımız sorunlar; 

 Belediyedeki hekim kadrosunun aile hekimliği uygulaması nedeniyle boşalması 

 Ölüm belgesi düzenleme işinde zaman, yetki ve görev karmaşası mevzuat sorunları 

 Uzmanlık gerektiren işlerde personel istihdam ve ücretlendirme sorunu 

 İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında belediye kadrolu personelinin görevlendirme ve 

ücretlendirme sorunu 

 Gıda işyerlerinde muayene-denetim ve yaptırımlarla ilgili yetki karmaşası 

 Sokak hayvanları için barınak gereksiniminin ilgili mevzuatta yer almaması, sokaklarda başıboş 

hayvan yoğunluğu, İstanbul çapında belediyeler arası koordinasyon sorunu 

 Sokakta ısırılanlarla-hayvan severlerin karşı karşıya kalması  

 

Bu yaşadığımız sorunlara getirebileceğimiz çözüm önerileri; 

 Belediye hekimlerinin ücretlerinin aile hekimleriyle denk hale getirilmesi ve özlük haklarının 

iyileştirilmesi 

 Ölüm belgesi düzenleme işinin; belediyelerde az sayıda hekim kalması ya da hiç hekim 

kalmaması nedeniyle aile hekimlerine zaman yetki ve görev tanımlarıyla ilgili aile hekimi 

sözleşmesinde yer alması 

 Uzman personel çalıştırılması ile ilgili belediye mevzuatında yer verilmesi 

 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili personelin görevlendirilmesi ve ücretlendirilmesi yasayla 

sağlanarak zimmetlerin önüne geçilmesi 

 Belediyelerin gıda işyerleri muayene-denetim yaptırımlarının mevzuatta eski belediye kanundaki 

gibi yetki verilmesi netleşmesi 

 Mevzuata barınak bulundurma şartı getirilerek sokaktaki hayvan yoğunluğunun düşürülmesi, 

belediyeler arası koordinasyonun sağlanması 
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 Hayvan severlere sokak hayvanı koruma görevlisi eğitimini almayı zorunlu hale getirmek, 

mahalle halkına sokak hayvanlarıyla ilgili eğitimlerin arttırılması 

 Eskiden olduğu gibi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin katılacağı 

koordinasyon toplantıları düzenlenmesini ve toplantı konuları belirlenerek ortak çalışmalar 

yapılmasını öneriyoruz. 

 Vektörlerle mücadelede İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde çalışıyoruz kimyasal 

ürünlerin gereğinden fazla kullanımını engelliyoruz.”  
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KARTAL BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak verdiğimiz hizmetler: 

1. Poliklinik, laboratuvar hizmeti, cenaze hizmeti vermekteyiz. 

2. 2 adet mavi şeritli ambulansımız bulunmaktadır. 

3. Engelli, çocuk ve kemoterapi hastalarını kiralık araçlar ile kültür etkinliklerine götürüyoruz. 

4. Evde hemşirelik hizmetinde çalışan hemşireler 6 ay Koç Üniversitesi’nde konuyla ilgili eğitim 

alarak görev yapıyor. Gelir seviyesi yüksek vatandaşlar da bu hizmeti talep ediyor. 

5. İş yeri hekimimiz kendi personelimize merkezi binada poliklinik hizmeti vermektedir. 

6. “Yıl Boyu Sünnet Etkinliği” ile bir yılda 1300 çocuk sünnet edilmiştir. Sünnet kıyafetleri de 

verilmektedir. Bu projemiz ödül almıştır.  

7. 1200 m2’lik Ağız Diş Sağlığı Merkezi bulunmaktadır. Engelli ve çocuklara diş bakımı hizmeti 14 

yaşa kadar verilmekte, haftada 5 çocuk muayene edilmektedir. Merkezde kreş oyun odası 

bulunmaktadır.  

8. Sağlık İşleri Müdürlüğümüz yıllık toplam 200.000 muayene gerçekleştirmektedir. 

9. Okan Üniversitesi ile yapılan protokolle 77 okula diş taraması, göz taraması, hijyen eğitimi 

verilmiştir.  

10. Mobil Diş Tarama Aracı ilçemizde diş taraması yapmaktadır. Bu araçta hekim ve öğrenciler 

tarafından diş taramaları yapılıyor. Gerekli durumlarda fosforlu işlemlerde yapılmaktadır. Bu 

işlemler tez konusu olup bilimsel bir çalışma çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Diş taraması 

yapılan kişiler düzenli bir şekilde takip edilip gerek duyulduğunda belediyemize 

çağırılmaktadırlar. 

11. ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nda, seminerler düzenlenip katılan kişilere pembe kurdeleler 

verilmektedir.  

12. Vücut kitle analizi, şeker, T3, T4, mamografi taramaları, akciğer ve koah taramaları ve smear 

alımları yapılmaktadır. Toplum sağlığı ile ortaklaşa çalışılmaktadır. 

13. Üç ayda bir Kızılay ve belediyemizin ortak çalışması ile kan bağışı kampanyası düzenlenmektedir. 

Bu kampanya sayesinde bir personelimiz ilik bağışında bulunmuştur. 

14. Rahim ağzı kanseri, göz taraması, sınav kaygısı, müdürlükteki personele etkili iletişim, göz 

tansiyonu, idrar kaçırma ve farkındalık eğitimleri verilmektedir. 

15. Toplum sağlığı ile ortak projelerle Kekemelik ile ilgili çalışılmaktadır. 

“Sağlık hizmetleri içinde yaşadığımız sorunlardan biri, ilçemizde ikamet eden tüm engelli çocukları 

toplayıp tüm bakımlarını yapmak istedik; ama nüfus bilgilerini temin edemedik.  

Gelir düzeyi yüksek vatandaşlar da hizmet alabildiği için gerçek ihtiyaç sahibine ulaşılmasında sorun 

yaşıyoruz.” 
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MALTEPE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak verdiğimiz hizmetler; 

1. Bir katı 1700 m2 olan 3 katlı Tıp Merkezimiz bulunmaktadır. 

2. İl Sağlık Müdürlüğü’nden ruhsatlı Poliklinik hizmeti verilmektedir. 

3. 4 ambulans ile hizmet verilmektedir. 

4. Evde Sağlık hizmeti verilmektedir.  

5. 75 yaş üstü hastalar, evlerine takılan acil çağrı butonu ile acil durumlarda telefon kullanmadan 

belediyemize bildirim yapmaktadır. Bu çağrılara belediyemiz cevap vermekte ve ambulans ile en 

yakın sağlık kuruluşuna götürülmektedir. 

6. Bir yılda hastaneye yönlendirilerek 600 sünnet yapılmıştır. 

7. Sağlık Bakanlığı ile ortak çalışma yapılarak okullarda diş tarama testleri yapılmaktadır. 

8. Halk Eğitim Merkezleri ile protokol yapılarak 500 kişiye hijyen eğitimi verilmiştir. 

9. Çölyak Derneği aracılığıyla hastalık ile ilgili sunumlar yapılmaktadır. Çevre il ve ilçelerden 

katılımlarla Çölyak Hastaları için Çölyak Şenliği düzenlenmiştir. 

10. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile protokoller yapılmaktadır. 

“Sağlık hizmetleri için önerilerimiz; 

Poliklinik, çevre sağlığı, ruh beden sağlığı hizmetleri verilebilir. 

Konuları önceden belirlenerek 2 ya da 3 ayda bir toplantı, çalıştay düzenlenebilir. Sağlık Müdürlüğü, 

Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediye beraber toplantı yapabilir. 

Aile hekimliği ilçe belediyenin yetkisinde olmalıdır. 

Evde sağlık yetkisi ilçe belediyelere verilmelidir. 

Cenaze işleri ilçe belediyelere bırakılmalıdır. 

Bakanlık düzeyinde Araştırma Hastanesi yeri belirlenmeli ve sağlık alanı olarak tahsis edilmelidir. 

Vatandaşın nerede hizmete ihtiyacı olduğunu biz biliyoruz. İlçe Belediye yer tahsisini Aile Sağlığı 

Merkezine yapıyor. Aile hekimi ulaşılamaz yerde oluyor vatandaş sıkıntı yaşıyor. Aile Sağlığı 

Merkezlerini Belediye ve Bakanlık beraber yürütmelidir. 

Belediye Bütçesi kullanılarak parasız sağlık hizmeti sunulmalıdır.  

Gıda ve Tarım Bakanlığı’nın yetki devri vermesi ile denetleme ve ceza kesme yetkisinin Belediyelere 

verilmesini öneriyoruz. Komisyon kurularak denetimler beraber yapılabilir. 

İlçe Belediyelerinin Sağlık hizmetlerinde standardizasyon olmalıdır. 
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SARIYER BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak verdiğimiz hizmetler: 

1. Şişli’den alınan bir adet sağlık merkezinin ruhsatlandırma aşamaları devam etmektedir.  

2. Poliklinik, diş ve röntgen hizmetleri bulunmaktadır. 1. Basamak poliklinik hizmeti olduğundan 

dolayı, günlük 50-60 hasta muayene edilmektedir. Laboratuarda evlilik raporları verilmektedir. 

3. Cenaze nakil ve ambulans hizmeti bulunmaktadır. Diyalize giden hastalar veya Sarıyer İlçesi’nde 

yaşayan yerinde bakım yapılan yaşlılar ve hastaların nakilleri yapılmaktadır.  

4. Sosyal hizmetlerde SADEM Birimi psikolojik destek hizmeti vermektedir.  

5. Koruyucu hekimlik ve poliklinik hizmetleri dışında yerinde müdahalerle yaşlılara hizmet 

verilmektedir. 

6. Günü geçmemiş ilaçları ücretsiz olarak bağış olarak vatandaşlardan alınarak, ekonomik seviyesi 

düşük olanlara dağıtılmaktadır. 

7. Ambulans hizmeti sadece nakil için kullanılmaktadır. Portör hizmeti hizmeti mobil olarak 

verilmektedir. 

8. 2016 yılında belediyemiz tarafından 70.000 kişiye çeşitli sağlık hizmetleri verilmiştir. 

“Sağlık hizmetleri içinde yaşadığımız sorunlardan bazıları: 

1. Yeni araç almak için veya var olan ambulansları yenilemek için bütçe yetersiz kalıyor.  

2. Toplamda 70’e yakın personelin yarısından fazlası taşeron olarak çalışıyor. Personel alımında 

sıkıntı yaşanıyor. Çalışan iki doktor da taşeron şirket üzerinden çalışmaktadır. 

3. Kurum hekimlerinin maaşları düşük. Çalıştıracak hekim bulunamıyor. Çözüm önerisi olarak, 

maaşların iyileştirilmesini tavsiye ediyoruz.” 
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ŞİŞLİ BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

1. Belediyelerin sağlık hizmeti sunarken yükümlü oldukları kanun ve yönetmeliklere göre verilen 

hizmetlerin analizi 

Yönetmeliklere göre tasarlanmış olan hizmet binamızın ve çalışmalarımızın örnekleri aşağıdaki gibidir: 

 

1.1.Fiziki Yapı 

 

1.1.1. Sabit tesisler: 

 1 Adet Müdürlük Hizmet Binası ve Merkez Polikliniği 

 2 Adet Tıp Merkezi 

 1 Adet Poliklinik Ünitesi (Başkanlık hizmet binasında bulunan ) 

Hizmet Binalarımız ve Bölümlerimiz: 

a. Müdürlük Hizmet Binası  

Genel Tababet, Laboratuar, Portör, Radyoloji Laboratuarı, Ambulans Hizmeti, Cenaze Hizmetleri 

  

b. Şişli Tıp Merkezi (Feriköy Paşa Mah.)    

Genel Tababet, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Psikiyatri, Göz Hastalıkları, Diş Hekimliği, Ultrasonografi, 

Biyokimya Laboratuarı, Radyoloji Laboratuarı  

c. Ayazağa Tıp Merkezi (Kurtuluş Eskişehir Mah.)  

Genel Tababet, Dâhiliye, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Diş Hekimliği, 

Biyokimya Laboratuarı, Radyoloji Laboratuarı  

d. Poliklinik (Başkanlık hizmet binası)  

   

1.1.2. Gezici Üniteler 

 4 Adet Ambulans 

 1 Adet Seyyar Röntgen Aracı 

 1 Adet Diyaliz Hasta Taşıma Aracı 

 2 Adet Cenaze Nakil Aracı 

 2 Adet Hizmet Aracı 

 

1.2.Yürütülen Hizmetler: 

 Poliklinik Hizmetleri (Birinci ve İkinci Basamak Sağlık Hizmetleri) 

 Sağlık Raporları 

 Esnaf Muayenesi  

 İşyeri Denetimi ve Şikayetlerin Takip Edilmesi  

 Laboratuvar Hizmetleri 

 Ambulans Hizmetleri 

 Diyaliz Hastalarını Taşıma Hizmeti 

 Cenaze Hizmeti (Defin Ruhsatı, Nakil ve Nakli Kabir) 

 Halk Sağlığı ve Koruyucu Hekimlik Bilgilendirme Toplantıları ve Gezici Tarama Çalışmaları 

 Belediye Personeline Yönelik İş Güvenliği Hizmetleri 

 Hizmet içi Eğitim (Personelin Mesleki Eğitimi) 

 LGBTİ’ lere Yönelik Poliklinik Hizmeti 
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1.3.Ortalama Yıllık İş ve İşlem Sayılarımız 

 

Hasta Muayene ve Tedavi: 95.000 

Röntgen Çekimi: 11.000 

Laboratuvar Tetkikleri (Mikrobiyoloji, Biyokimya) 60.000 

Diş Pol. ( muayene, tedavi,çekim ve protez) : 9.000 

Ultrasonografi: 1.000 

Sağ. Raporları (evlilik, işe giriş ,okul kayıt ve spor): 8.000 

LGBTİ Müracaat Eden Hasta Sayısı: 1.500 

Ambulans Hizmetleri: 3.800 

Sünnet Edilen Çocuk Sayısı 350 

 

1.4. Sağlık İşleri Müdürlüğünün personel ve hizmetlerinin analizi 

 Kamu Personeli  Hizmet Alımı ile Çalışan Personel 

1 Müdür (Doktor) 5 Uzman Doktor 

2 Uzman Doktor 6 Pratisyen Hekim 

3 Pratisyen Hekim 3 Diş Hekimi 

1 Diş Hekimi 1 Psikolog 

1 Eczacı 4 Laborant 

1 Hemşire 4 Biyolog 

1 Laborant 4 Röntgen Teknisyeni 

1 Şef 12 Sağlık Memuru (ATT) 

2 Memur 2 Hemşire 

2 İşçi 4 Tıbbi Sekreter 

2 Şoför 42 Destek Personel (Kayıt,Hizmetli ve 

Güvenlik) 

  10 Şoför 

Genel Toplam: 114 

2. Belediyelerin sağlık hizmeti sunarken uygulama alanında yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlara 

öneriler 

- 11. 06. 2012 tarihinde yürürlüğe giren kanunun “tanımlar” bölümü, 3. Madde 3. ve 6. bentleri ile 17. 12. 

2011 tarihinde yürürlüğe giren yönetmeliğin 2. Bölüm, 5. Madde, 8. Bendine ve yine 2. Bölüm 7. Madde 

1. Bendine göre; gıda üretim ve satışı konusunda tüm denetim ve cezai yetkiler Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı’na verilmiştir. Önce yerel yönetimler tarafından takibi ve denetimi yapılan süreç 

için belediyelere herhangi bir yetki devri olmamıştır.  

- Bakanlık onayı alarak hareket etmemiz gereken çeşitli durumlarda iletişim ve takip zorluğu 

yaşamaktayız. Gelecek yanıtın süresinin uzuyor olması ve hatta bazen geri dönüş alınamıyor olması 

işlerimizin aksamasına ve hizmetin engellenmesine sebep olmaktadır. Ankara Halk Sağlığı İl 

Müdürlüğü’ne 1400 çocuk için göz taraması yapılmasıyla ilgili yazı gönderip cevap alamamamız bunun 

somut bir örneği olarak karşımızdadır.  

 

3. Belediyelerin sağlık hizmeti kriterlerinin gözden geçirilmesi ve standartlarının belirlenmesi 
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3.1.Belediyelerin koruyucu önleyici sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi 

Şişli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak Şişli halkına ve belediye personeline yönelik 

bilgilendirme seminerleri ve sağlık taramaları yapmaktayız. Diyabet, göz, Alzheimer, Beslenme, Çeşitli 

türde kanserler vb. konularda gerek dernekler gerek çevre hastaneler ve doktorları işbirliği içerisinde 

çalışmalar yürütmekteyiz. Türkiye’de ilk olarak başlattığımız ve örnek temsil edilen Gönüllü test 

danışmanlık merkezimiz ile anonim olarak HIV testi yaptırabilir, isim verme yükümlülüğünüz olmadan 

bulaşıcı hastalıklar kontrolünüzü yaptırabilirsiniz. Özellikle LGBTI bireyler için koruyucu bir sağlık 

hizmeti olan test merkezinde, gelen kişilere danışmanlık verilmekte ve çıkan pozitif sonuçlar hastaneye 

yönlendirilmektedir.  

3.2.Belediyelerin halk tarafından talep edilen hizmetleri    

Şişli’de yaşayan yurttaşlardan sıklıkla çeşitli alanlardan talepler gelmektedir. Bunların en yoğun olanları 

evde sağlık hizmeti (yaşlı nüfusun yoğun olduğu bir ilçe), madde bağımlılığı için fiziksel, nakdi ve 

psikolojik destek (özellikle Kuştepe gibi bölgelerde satış oranları da yüksektir), ve kadın sağlığı 

merkezidir. Kadınlar yalnızca kendilerinin gidip sağlık kontrolünden geçebileceği bir merkezin ihtiyacı 

içerisinde olduklarını bildirmektedir.  

 

4. Her bir belediyenin 2016-2017 yıllarında ilçesinde uyguladığı sağlık ile ilgili vizyon projesi 

2016-2017 yıllarını da kapsayan uzun soluklu ve devamı sağlanacak projelerimizin bazıları şunlardır:  

- Sağlık Kart: Şişli’de ikamet eden vatandaşlar için anlaşmalı hastaneler ile düşük ücretli muayene ve 

tedavi seçenekleri sunmaktadır.  

- Gönüllü Test Danışmanlık Merkezi: Vatandaşlarımızın HIV’den korunması ve tespitinin yapılması için 

kendilerine danışmanlık verilmekte ve kan testi ile sorgulama yapılmaktadır. Bu merkez aynı zamanda 

bulaşıcı hastalıklar ihtimali yüksek olan ve tedavi seçeneği sınırlı olan mültecilere de hizmet vermektedir. 

Uluslararası düzeyde tanınırlığı olan merkezimiz kapsamında 9-10 Ocak 2016 tarihinde iki günlük 

çalıştay düzenlendi. New York Albany Üniversitesi ile birlikte düzenlediğimiz çalıştayda Sağlık 

Çalışanları için gönüllü HIV danışmanlığı ve testi atölyesi düzenlendi.  

- Doğuma Zihinsel ve Psikolojik Hazırlık: 2017 bitmeden uygulamaya geçirmeyi planladığımız Doğuma 

Hazırlık Kursları ile gebeler ve eşlerini doğum öncesi, doğum anı, doğum sonrası süreçlere hazırlayacak 

interaktif grup çalışmalarımız olacaktır.   

 

Şişli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak verdiğimiz diğer hizmetler; 

1. Sağlık raporu, evlilik raporu,  işe giriş raporu ve ehliyet raporu da verilmektedir. Fakat Emniyet 

Müdürlüğü bu raporları kabul etmemektedir. Aile Hekimliği tarafından verilen raporları geçerli 

saymaktadır. 

2. Ücretsiz anonim HIV Testi, Hepatit B - C, Sifilis testleri, Okmeydanı ve Şişli Etfal Hastaneleri ile 

ortaklaşa yapılmaktadır. Belediyemizde eliza cihazı bulunmaktadır. Halk Sağlığı ile yapmış 

olduğumuz protokol ile devlet güvencesine alınması sağlanmıştır. Eliza testleri ve Quick Test 

alınarak yapılmaktadır. 

3. Ankara Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı, inceleme için Dünya Sağlık Örgütü’nü 

Belediyemizin kurmuş olduğu ve Türkiye’nin ilk portör laboratuarlarından biri olan 

laboratuarımızı ziyarete getirmiştir. Çankaya ve Beşiktaş Belediyeleri de laboratuarımızı örnek 

alarak kendi ilçelerinde kurulması için çalışma başlatmışlardır. 

4. Cenaze defin raporu verilmesi için 6 pratisyen hekim (taşeron hizmeti) aylık nöbet tutmaktadır. 

Vatandaşlar, bu yetkinin Aile Hekimliği’nde olmasına rağmen hizmet için belediyemize 

başvurmaktadırlar. Öneri olarak, ‘Kanunda yer alan Doktorun bulunmadığı yerlerde jandarma 
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komutanı, muhtar rapor verebilir maddesinin değiştirilmesi ve sadece doktor rapor verebilmelidir, 

olması gerekmektedir’  

5. İç Denetim Sistemi gibi kullanılan Entegre Yönetim Sistemi ile tüm birimler periyodik olarak 

denetlenmektedir. Örneğin; Yangın çıkış önüne araba park edilmemelidir gibi uyarılar 

yapılmaktadır. Düzeltici-önleyici faaliyet dosyası açılarak, eksikliklerin kapatılması 

sağlanmaktadır.  

 

“Sağlık hizmetleri içinde yaşadığımız sorunlardan biri, işyeri şikâyet ve denetim yetkisinin 

belediyemizden alınmış olmasıdır.İlgili kanunla gıda üretim ve satış konusunda denetim ceza ve 

yetkiler Gıda Tarım Bakanlığına verildi. Vatandaş şikâyetleri belediyemize gelmektedir. BİMER’ 

den denetim neden yapılmıyor şeklinde şikâyetler gelmektedir.  

 

Ayrıca, Bakanlık onayı alınması gereken işlerde iletişimsizlik ve takipsizlik sorunu 

yaşanmaktadır. 

 

Bir başka sorun da belediyemizin araç ve ambulansların yenilenmesi gerekmekte; fakat bütçe 

sıkıntısı yaşanmaktadır. 

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin katılacağı koordinasyon toplantıları 

düzenlenmesini ve toplantı konuları belirlenerek ortak çalışmalar yapılmasını öneriyoruz.” 
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ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

1.Sağlık işleri müdürlüğünün personel ve hizmetlerinin analizi 

1.1.İşyeri Hekimliği ve Hemşirelik Hizmetleri 

 

2007-2017 ının ilk 9 ayında 381 adet muayene yapılmıştır.  

 

1.2.Hasta Nakil Hizmetleri 

Acil tıbbi müdahale gerektirmeyen yaşlı, yatalak, kanser hastası vb. vatandaşların, hasta nakil ambulansı 

ve gerekli hallerde otomobil ile ikametgâhından sağlık kuruluşlarına ve/veya sağlık kuruluşlarından 

ikametgâhına taşınması sağlanmaktadır. 2017 yılının ilk 9 ayında 4165 adet hasta nakli 

gerçekleştirilmiştir. 

 

1.3.Gıda ve Hijyen Denetimi 

2017 yılının ilk 9 ayında 2 gıda mühendisi ve 2 veteriner hekim ile birlikte ilçemizde bulunan 2580 

işyerinin teknik, hijyenik açıdan gıda ve hijyen denetimi yapılmıştır.  

Zeytinburnu ilçesi sınırları içerisinde bulunan, belirtilen teknik ve hijyenik koşulları sağlayan lokanta, 

kebap salonu, hamburgerci, pizzacı, pastane, fırın, çay ocağı, büfe, bakkal, şarküteri, market, vb. gıda ile 

satışı gerçekleştiren işyerlerine Beyaz Bayrak verilmektedir. 

 

1.4.İlaçlama Hizmetleri 

2017 yılının ilk 9 ayında 40 adet kamu kurum ve kuruluşu, 45 okul, 49 ibadethane, 48 ücretsiz alan, 84 

ücretli alan (07.01.2011 tarih ve 2011/8 sayılı Belediye Meclis kararı gereğince kamu kurum kuruluş ve 

kamuya yararlı dernekler statüsünde olmayan alanlarda ilaçlama işlemleri Belediye Meclisince 

belirlenmiş olan ücret karşılığında yapılabilmektedir). 239 park, 103 sokak, 73 kurban satış kesim yeri, 

toplamda 756 adet ilaçlama işlemi yapılmıştır.  

Mayıs – Eylül ayları arasında gece ilaçlamaları yapılmaktadır. 

 

 

 

1.5.Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Hizmetleri 

2017 yılının ilk 9 ayı içerisinde ilçemizden 1150 adet hayvan toplanmış, 232 adet hayvan aşılanmış, 980 

adet hayvan tedavi edilmiş, 270 adet kısırlaştırma ve 18 adet hayvan sahiplendirmesi yapılmıştır. 

2017 yılının ilk 9 ayı içerisinde 2500 çözüm merkezi bildirimi cevaplanmıştır.  

1.6.Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizde 3 hekim, 4 yardımcı personel herhangi bir ücret alınmadan 5-16 yaş 

arası çocuklarımıza danışman-önleyici hekimlik, muayene, çekim, dolgu, kanal tedavisi, röntgen vb. diş 

sağlığı hizmetleri verilmektedir. AKDEM bünyesinde faaliyette bulunan ağız ve diş sağlığı merkezimizde 

2017 yılında 5829 randevu gerçekleşmiş olup, toplamda 1191 farklı kişiye hizmet verilmiş ve 9053 işlem 

uygulanmıştır.  

Biruni Üniversitesi ile birlikte engelliler için diş tedavisi hizmeti verilmiştir.  
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1.7.Hoş geldin Bebek Paketi 

Yeni doğum yapan aileleri evlerinde ziyaret edilerek hemşiremizce ailelere temel bebek bakımı eğitimi 

verilmektedir. 2017 yılının ilk 9 ayı içerisinde 788 erkek bebek, 765 kız bebek, toplamda 1533 adet hoş 

geldin bebek paketi dağıtımı yapılmıştır. 

 

1.8.Eğitici Seminerler 

 Şubat 2017 tarihinden itibaren 7 ortaokulda, 1015 öğrenciye gıda ve hijyeni, zoonoz hastalıklar 

 Kasım 2017 tarihinden itibaren İş Sağlığı Haftası sebebiyle ilçemizde bulunan 14 okulda 18000 

öğrenciye diş macunu ve fırçası dağıtılacaktır.  

 2017 yılı içerisinde ilçemizde bulunan 1590 lise öğrencisine aşağıda yazılı konu başlıkları altında 

eğitici seminerler verildi:  

 Bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları ve hijyen 

 Göz sağlığı 

 Sınav kaygısı 

 Obezite ile mücadele 

 Sigaraya neden karşıyız? 

 Sağlıklı beslenme ve obezite 

 Sigara masum bir alışkanlık değildir. 

 15 Ekim 2017 Eli Yıkama Haftasında 455 öğrenciye el yıkama alışkanlığı kazandırılması 

amacıyla eğitim seminerleri düzenlendi.  

 

1.9.İş Sağlığı ve Güvenliği 

Belediyemiz hizmet birimlerimizde güvenli çalışma ortamını oluşturmak için yapılması gereken işler ve 

tesis bazında eksiklikler tespit edilerek İŞ Sağlığı ve Güvenliği Kurul Raporu oluşturulmakta ve her bir 

hizmet birimimiz için ayrı ayrı liste sunumu risk analizleri (17 tesis için) yapılmaktadır. 

 

Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak verdiğimiz diğer hizmetler; 

1. Süleymaniye Kadın Doğum Hastanesi ile ortak çalışılarak, Yeni doğanlar için ‘Hoş geldin Bebek 

Paketi’ ile birlikte anneye bebek bakımı konusunda tek seferlik eğitim verilmektedir.  

2. Cenaze hizmetlerinde defin ruhsatını Aile Sağlığı Merkezi hekimleri ile sorunsuz yürütmekteyiz. 

Sağlık hizmetleri içinde yaşadığımız sorunlardan biri; hasta nakli için kullandığımız ambulans sayısının 

yetersiz olmasıdır. Çözüm önerisi olarak; hasta naklinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinden destek 

alınmalıdır. 

 

İstanbul’da Belediye Sağlık Hizmetlerinin Durum Analizi ve Hedefleri  

5-A Masası Sonuç Bildirisi: 

1. Sorun olarak Defin Ruhsatında yaşanan sıkıntılar. (ilçe belediyelerin yeterli sayıda hekimlerinin 

bulunmaması, mesai saati dışında gerçekleşen ölümler, adli vaka ölümleri gibi.) Çözüm önerisi 

olarak;  

- Defin Hizmetlerinin tek elden Mezarlıklar Müdürlüğünün bünyesinde hizmet vermesi. 



158 
 

- Her ilçe belediyesinden bir hekimi görevlendirip İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

koordinasyonun da bu hizmeti sunmaktır. 

 

2. Sorun olarak;  ilaçlama hizmetinde yaşanan sıkıntı; ilçe belediyeler ile İstanbul Büyükşehir 

Belediyesinin kullandığı ilaçlama ürünlerinin ortak olmaması;  farklı ürünlerin birbirinin etkisini 

yok etmesi ya da verimini düşürmesine neden olmaktadır. Başka bir problemde ilçe belediyeler ve 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekiplerinin koordinasyonsuz çalışması sonuç;  ilaçlama 

yapılacak bir yerin farklı iki ekip tarafından eş veya yakın zamanlı ilaçlanmasıdır. 

Çözüm önerisi olarak;  

- Yerel belediyelerin fiziksel ve kültürel mücadelesi ortaklığı ile ilaçlama hizmetinin tek elden 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmasıdır.  

 

3. Sorun olarak;  Sağlık Bakanlığı tarafından İlkyardım sertifikasından ücret talep edilmesidir. 

Hâlbuki tüm sağlık kuruluşlarında ilk uygulama yapılan yerler yani aciller ücretsizdir.  

Çözüm önerisi olarak;  

- İlkyardım sertifikalarının ve kurslarının ücretsiz verilmesini tavsiye ediyoruz. Ayrıca teorik 

olarak okullarda verilmesidir. 

4. Sorun olarak; Adli vaka olaylarında belediyelerden gelen hekimlerin yaşadığı ölüm raporu 

düzenlemekte yaşanan sorunlar. 

Çözüm önerisi olarak;  

- Vatandaşa verilecek olan ölüm raporunu, belediye hekimi tarafından verilmemesini bu raporun 

Toplum Sağlığı yada savcılıktan gelen hekim tarafından verilmesidir. 

 

5. Sorun olarak; belediyelerin vermiş oldukları nakil hizmetinde araç sayılarının yetersiz olmasıdır. 

Çözüm önerisi olarak;  

- İlçe belediyelerinin nakil hizmetlerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından destek 

verilmesidir. 

 

6. Sorun olarak; Belediye sağlık çalışanlarının özlük haklarının yetersizliğidir. 

Çözüm önerisi olarak;  

Belediye sağlık çalışanlarının özlük haklarının netleştirilmesi ve iyileştirilmesidir. 

 

7. Genel öneri olarak; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri arasında gerçekleşen 

hizmetler  için ortak çalışma açısından toplantılar yapılmasıdır.  

 

İstanbul’da Belediye Sağlık Hizmetlerinin Durum Analizi ve Hedefleri  

 

5-B Masası Sonuç Bildirisi: 

 

1. İlçe belediyeleri: Teşhis, tedavi ve koruyucu sağlık hizmetlerini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi: 

Yataklı tedavi hizmetlerini,  Sağlık Bakanlığı: denetleme, düzenleme ve yönlendirme yetkisine 

sahip olmalıdır.  

2. Türkiye’de cenaze hizmetlerinin netleşmesi gerekiyor. Defin ruhsatlarının ilçe belediyeleri 

tarafından verilmesi ve mevzuatta çıkacak sorunların çözülmesi gereklidir. Bu hizmet ilçe 

belediyelerine bırakılmalıdır. İlçe belediyelerinin hizmet alımı veya hekim istihdamı ile sorunu 

çözmesi.  
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3. Bölge mezarlıklar müdürlüklerinde defin ruhsatının verilmesi amacıyla nöbetçi hekim 

bulundurulması.  

4. Belediyelere merkezi yönetimden aktarılan kaynakların nüfusa bağlı değil hizmet verilen alan da 

değerlendirilerek paylaştırılması gereklidir. Nüfus olgusunda ikamet esasından ziyade gündüz ve 

gece nüfusu hesaplanarak gerekli mali dağılımın yapılması lazımdır.  

5. Belediye sağlık çalışanlarının (kurum hekimlerinin) statüsü ve özlük haklarının netleştirilmesi 

insan kaynakları açısından çekilen sıkıntılar ortadan kalkar. 

6. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri arasında yönetsel organizasyonu belirlerken 

ortak çalışma için toplantılar yapılması gerektiği ortaya çıktı.  

7. Merkezi yönetimin belediyelerden aldığı denetim yetkilerinin geri iadesi olmalıdır. 

8. Farklı ilçelerdeki mülki idare ile ildeki mülki idare ve belediyelerin sağlık hizmetleri taleplerinin 

karşılanması hususunda keyfi davranışlar olmaması ve objektif olunması gerektiği ifade edildi.  
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Giriş 

Enfeksiyon hastalıkları tarihte olduğu gibi günümüzde de önemini devam ettirmektedir. Dünya 

genelinde en sık rastlanan ölüm nedenlerinden üçü enfeksiyon hastalığıdır: alt solunum yolu 

enfeksiyonları, ishaller, tüberküloz. Özellikle düşük gelirli ülkelerde enfeksiyon hastalıkları sorunu daha 

da büyüktür; ve geneldeki üç enfeksiyöz ölüm nedenine HIV/AIDS ve sıtma da eklenerek on ölüm 

nedeninden beşinden enfeksiyonlar sorumludur.  

Ülke genelinde ve İstanbul’da enfeksiyon hastalıkları açısından öncelikli sorunlar, hastalık yükü 

verileri, konuyla ilgili epidemiyolojik çalışmalar ve yıllar içindeki gözlemlerimize göre bir günlük bir 

toplantı kapsamına sığabilecek çerçevede konu belirlemesi yapılmıştır. 

İstanbul’da enfeksiyon hastalıkları açısından aşağıdaki konuların öncelikli sorunlar olduğu kabul 

edilip tartışma kapsamına alınmasına karar verilmiştir. 

1) Su ve gıdayla bulaşan enfeksiyonların durumu; akut barsak enfeksiyonları , besin zehirlenmeleri / 

gastroenteritler (çocuk ve erişkinde )  

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verileri (İstanbul’da yapılan gıda analizlerinin mikrobiyolojik 

sonuçları) 

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (Genel Müdürlüğü verileri) verileri-(İstanbul’da yapılan su analizlerinin 

mikrobiyolojik sonuçları; bağırsak hastalandırıcı mikroorganizmalar ve Legionella açısından) 

2. Şüpheli ısırıklar ve kuduz sorunu 

3. İstanbul’da kızamık  sorunu  

4.İstanbulda tüberküloz  sorunu 

5. Antimikrobiyal direnç  sorunu  

6. Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlar ve hastanelerde antimikrobiyal direnç durumu   

7. İstanbul’da HIV vd cinsel temasla bulaşan hastalıklar durumu 

8. İstanbul’da göçmenlerde enfeksiyon sorunları:  

1.Su ve gıdayla bulaşan enfeksiyonların durumu; Besin zehirlenmesi / gastroenteritler 

(çocuk ve erişkinde ) 

 

- Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Dairesinin verileri üzerinden 

genel bir durum değerlendirmesi yapılmıştır.  

- Akut ishal (gastroenterit ) olgularının çocuk ve erişkinlerde %23 ünün İstanbul’dan bildirildiği ; 

kayıt altına alınmış besin zehirlenmelerinin yaklaşık %10 unun  İstanbul’da gelişmiş olduğu 

görülmüştür.  

- Gastroenterit olgularında virüslerden Rotavirus  birinci sırada ve enterik adenovirusler ikinci 

sırada  bildirilmiştir. Norovirus üçüncü sırada bildirilen viral etkendir (rutinde daha az bakıldığı 

için) 

- Bakteriyel etkenlerin bildirilen sayıları çok düşüktür; düşüklükten laboratuvar bildirimlerinin 

yetersizliği söz konusudur. 
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- Bakteriyel etkenlerden daha fazla sayıda bildirilen Entamoeba histolytica için laboratuvar 

doğrulama testleri doğrulanması yoktur. Bu durum İstanbul’da bugüne kadar yapılmış değişik 

çalışmalarla uyumlu değildir ve yüksek ihtimalle yalancı pozitiflikler söz konusudur.  

 

 

- Gıda Tarım ve Hayvancılık  İl Müdürlüğü yetkilileri, İstanbul'da 107 bin gıda işletmesi mevcut 

olduğunu belirtmiştir. İşletmelerin açılışında Tarım bakanlığı tarafından hazırlanan “kontrol 

listesine “  göre gıda hijyen puanlaması yapılmaktadır. Yılda en az bir kere bu listedeki maddeler 

esas alınarak denetimler yapılmaktadır. Bir diğer denetim şekli şikayete  (ALO 174) dayalı 

yapılan denetimlerdir. Gıda denetiminde numune alımı çiftlikten sofraya, üreticiden son tüketiciye 

kadar her aşamada yapılmaktadır.  

- "Ulusal kalıntı/katkı planı"na göre ürünlerde antibiyotik, ilaç, pestisid kalıntıları bakılmaktadır. 

Üretim ve satış yerlerinden numune alma planlamasında kullanılan bir program bulunmaktadır. 

Yurtiçi numuneler Tarım Müdürlüğü Laboratuvarında, ihracat-ithalat ürünleri ise 33 adet akredite 

özel laboratuvarda yapılmaktadır. 

- İstanbul’da son bir yıl içinde  yaklaşık  6000 numune (1804'ü ALO 174 den) alınmıştır.  

- Son yıl 495 adet salgın tipi (birden fazla haneyi etkileyen) gıda zehirlenmesi bildirimi 

kaydedilmiştir. 495 salgında 9412 parametre çalışılmış, 50 adedinde sorun (bakteriyel üreme) 

saptanmıştır.  

- Sıklık sırasına göre üretilen etkenler veya saptanan toksinler:  Salmonella spp. 

(tiplerindirilmemiş), B. cereus, S.aureus, S. aureus enterotoksin A, B, C, D (beş adet), Listeria 

monocytogenes, E. coli O157 (71 örnekte 2 pozitif), Campylobacter spp. Klasik E.coli kirlenmesi 

olan örnekler de saptanmıştır (belli koloni sayısının üzerinde ise gıda zehirlenmesi ile ilişkili kabul 

edilmektedir). 

-  2017’de 200 bin denetim yapılması hedeflenmişti. Denetim sayıları yıllar içinde giderek artmış 

durumdadır. Veteriner, Gıda mühendisi ve Ziraat mühendisleri kendi uzmanlık alanları ile ilgili 

gıda üretim/tüketim birimlerini denetlemektedir. Satış kısımlarında ise her üç uzmanlığın denetim 

yetkisi bulunmaktadır.  

- AB mevzuatına uygun hazırlanan yasal alt yapı çerçevesinde, gıda analizi için hedeflenen numune 

alımı sayısının yaklaşık iki katı kadar  numune alınmaktadır.  

- 2018 planına göre rutin numune sayısı 6 binden 7-8 bine çıkacaktır. İstanbul'da bazı bölgelerde 

hala devam eden merdiven-altı üretim koşulları numune alınma sürecini etkilemektedir. 

- Tarihi geçmiş gıda imhaları yapılmakla birlikte, bu alanda kısmi sorunlar tamamıyla aşılabilmiş 

değildir.  

- Yakın zamanda gıda firmaları otokontrol analizlerine başlamıştır. Özel akredite laboratuvarlarda 

binlerce örnek çalışılmakta olup , bu rakamlar Gıda Genel Müdürlüğü analiz sayılarına dahil 

edilmemiştir. 

- Okul kantinleri denetimleri hem sağlık bakanlığı (rutin) hem de tarım bakanlığı tarafından 

yapılmaktadır (yılda en az 2 kez). 

- Sorunlu gıda üreticileri medya aracılığı ile kamuoyuna bildirilmektedir.  

- Çiğ yumurtalarda rastgele yöntemle Salmonella analizi yapılmamaktadır. Bu toplantıda yapılan 

öneri Tarım İl Müdürlüğü yönetimine aktarılacaktır.  

 

- Bruselloz: Büyük ve küçükbaş kurbanlık hayvanların konjuktival brusella aşıları rutin olarak 

yapılmaktadır. Bruselloz tazminatı olan bir hastalıktır. Bruselloz olduğu saptanan hayvanlar 

kesilmektedir. 
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- Tüberküloz: Kurban kesim sahaları veterinerler tarafından çok sıkı denetlenmektedir. Kesim 

sırasında "incili tüberküloz" saptanan hayvanlar imha edilmektedir. 2017 kurban bayramında 15 

adet kurbanlık hayvanın eti TB nedeniyle imha edilmiştir. İmha sonrası ayrıntılı takipler 

yapılmaktadır. Hayvanın geldiği il ve ilçede inceleme başlatılıp tüm hayvanlar tüberkülin testi ile 

taranmaktadır. İlgili işletmenin çalışmaya devam edebilmesi için tüm hayvanlarda tüberkülin 

testinin iki kez negatif bulunması şartı aranmaktadır. 

 

Su Analizleri  

 

- Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü AB ile uyumlu su izlem mevzuatı çerçevesinde 

"kontrol izlemleri ve "denetim izlemleri" ile su analizlerini yürütmektedir. Sağlık kurumlarından 

gelen veriler ile su izlem verileri koordine edilip erken epidemiyolojik uyarı oluşturulmaktadır. 

Türkiye genelinde %30'lara ulaşan mikrobiyolojik uygunsuz su örnekleri bildirilmektedir. 

Örnekler uç noktalardan (evlerden) alınmaktadır. İstanbul'da 833 adet izleme noktası 

bulunmaktadır. Yılda 8900 civarında rutin izlem yapılmakta, uygunsuzluk varsa yakın izleme 

geçilmektedir. Uygunsuzluğun tamamı şehir şebekesi ile ilgili değildir. Apartman içi depolarda da 

sorunlar bulunmaktadır. Sorunun kaynağını anlaşılabilmektedir.  Artık şebekelere belli noktalara 

numune alma muslukları yerleştirilmektedir.  

- Su analizlerinde rutin olarak virüs bakılmamaktadır. Kesitsel olarak dahi bakılmamaktadır. 

Norovirus Ankara'da bakılabilmektedir. 

- İSKİ ile entegre çalışılmaktadır. İSKİ otokontrol yapmakta, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü  

analizlerini de görmektedir. İstanbul'da %3,4 uygunsuzluk vardır. Bu sonuç son beş yılın 

ortalamasıdır, normal sınırlarda olarak değerlendirilmiştir. 2017 uygunsuzluk oranı: %1,62 dir.  

- Kültürde tek koloni koliform bakteri saptansa dahi uygunsuz olarak raporlanmaktadır. 

- Analizlerde halka yansıyan bir sorun saptanmamıştır, bulantı-kusma olgularında kümelenme 

bildirilmemiştir.  

 

 

- Bildirimi Zorunlu Hastalıklar: Sağlık-Net hastalık bildirim sayfası seri çalışmadığı için devlet 

hastanelerinde bildirimler etkin yapılamıyor. İstanbul  üniversitesi  hastanelerinde henüz  sağlık 

net sayfası yoktur. 

- İl hıfzıssıhha kurulu her ay toplanmaktadır. Gıda/su ile ilgili salgın olup olmadığı incelenmektedir. 

Kurula vali yardımcısı başkanlık etmektedir.  

 

Sonuç:  

 

Akut gastroenterit, besin zehirlenmesi ve diğer bildirimi zorunlu hastalıkların bildirimi daha 

düzenli bir şekilde yapılmalıdır.  

Besin zehirlenmesi ve zoonotik hastalıklar konusunda Sağlık Bakanlığı ve Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı ilişkisi daha ileri düzeye taşınmalıdır.  

Gıda zehirlenmelerinde toksin tayini dahil moleküler testler tanı spektrumuna alınmalıdır. 

Kesitsel olarak İstanbul’u temsil edece bakteriyel, viral, paraziter etkenlerin sıklığı belli aralarla  

araştırılmalıdır . 

Entamoeba histolytica bildirimlerinin referans bir laboratuvarda doğrulanması yapılmalıdır. 

Her yıl İl Sağlık Müdürlüğü paydaşlarıyla beraber akut ishaller, besin zehirlenmeleri verilerini 

tartışmaları, iyileştirici önlemleri uygulamaya koymalıdır.  
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2.Kuduz riskli temaslar 

 

İstanbul’da yılda 30-40 bin kuduz riskli temas ( şüpheli ısırık vd) vakası olmaktadır. İstanbul’da 

2007 yılından bu yana kuduzla ilgili ölüm tespit edilmemiştir. 

 

İstanbul'da 1999'a kadar 132 kuduz mihrakı vardı. Bu sayı son yıllarda Tarım ve Bakanlık- 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ortak çalışması sonucu kısırlaştıma-aşılama-yerine bırakma 

çalışmalarıyla son iki yılda sıfıra indirilmiştir.  Anadolu illerinde tilkilerin  oral yolla aşılanması 

sonucu İstanbul'a giren kuduz köpek sayısı azalmıştır. 

               

 Konuyla ilgili daha ayrıntılı verilerin  tarafımıza iletileceği bildirilmekte birlikte rapor hazırlama 

süreci içinde konuyla ilgili ek bir veri bildirilmemiştir. 

 

3.İstanbul’da kızamık sorunu 

 

Son yıllarda giderek azalan ve eliminasyonu hedeflenen kızamık, son 5-6 yıldır oluşan salgınlar 

nedeniyle yeniden sorun oluşturmaya başlamıştır. 2012-2016 arasında ülke genelinde görülen 8659 

vakanın 1447si (%16,7) İstanbul’a aittir. İstanbul’daki kızamık olgularının %21,4 ü 19 yaş üstü kişilerdir. 

Çocukluk çağı aşılama oranları ülkemizde yüksek olmasına rağmen, erişkin aşılamasında ulusal bir 

program olmayışı kızamık ve diğer aşıyla önlenebilir hastalıklarla mücadeleyi zorlaştırmaktadır.  

İstanbul’daki Suriye’li vd göçmenler de kızamık vd bulaşıcı hastalıklar için riskli gruptur. 

Sağlık kurumlarına baş vuran şüpheli hastaların hava yolu önlemleri alınmasına uygun ortamlara 

sahip sağlık kurumlarında muayenesi ve takibi de kızamık bulaşmalarında önemli olmaktadır. 

 

Öneriler  

 

Ülke genelinde ve İstanbul’da başarıyla uygulanan çocukluk dönemi aşılama uygulamalarına 

devam edilmesi, ulusal erişkin aşılama programının da uygulamaya geçirilmesi, sağlık kurumlarında 

şüpheli olgular için hava yoluyla bulaşma önlemlerini alınmasına uygun fiziki alt yapı vd imkanların 

uygulanması (N95 ve eşdeğer maske vd) önerilir.  

 

4.Tüberküloz 

 

Yeni tüberküloz olgu sayısı nüfus artışına rağmen ülke genlinde ve İstanbul’da giderek 

azalmaktadır. İstanbul’da 2016’da saptanan yeni tüberküloz hastası sayısı 3680 dir. Toplam olgu hızı yüz 

binde 24,1, insidans yüzbinde 23,5 olup ülke geneli ortalamasından kısmen daha fazladır. Olguların 

yarıdan fazlası 15-44 yaş grubunda gözükmektedir. 

 

Öneriler  

 

Tüberküloz konusunda ülke geneli ve İstanbul’da uygulanan başarılı politikalara (aktif vaka 

saptama, doğrudan gözetimli tedavi vd) devam ettirilmelidir. Sağlık kurumlarında basil pozitif ve/veya 

çok ilaca dirençli tüberküloz olguları için yeterli sayıda negatif basınçlı oda hazırlanmalıdır. 
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5.Antimikrobiyal direnç sorunu ve çözüm önerileri 

 

Toplumda ve sağlık kuruluşlarında antimikrobik maddelere karşı direnç sorunu ülkemizde ve 

dünyada önemli ve ciddi bir halk sağlığı sorunudur.  

 

Direnç durumunu ülke genelinde takip için Sağlık Bakanlığı tarafından “Ulusal Antimikrobiyal 

Direnç Sürveyans Sistemi” kurulmuştur.  

- Ülke genelinde 69 hastanede (İstanbul’dan 7 hastane)  kan kültürü ve beyin omurilik sıvısında 

üretilmiş kökenlerle ilgili direnç verisi toplanmıştır.  

- Veriler (2016 yılı ham verileri) değişik hastanelerin mikrobiyoloji laboratuvarlarından 

sağlanmıştır.  

- Kökenlerin üretilmiş olduğu hastalar ayaktan ve yatan hastalardır; yatan hastaların ne kadarının 

sağlık hizmeti ile ilişkili enfeksiyon olduğu bilinmemektedir.  

- Gelen veriler “excel” dosyalarıyla geldiği için veri güvenliği konusunda tereddütler vardır. 

Verilerin elektronik ortamda, otomatik aktarımı konusunda çalışma yapılmasına ihtiyaç vardır. 

Sağlanan verilerin standardize edilmesi gerekmektedir. 

 

Direnç verileri özeti 

- Ham verilere göre (toplum kökeni ve hastane kökeni ayrımı yok) incelenen kökenlerde 

(Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, 

Staphylococcus aerus, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium,  Streptococcus pneumoniae) 

direnç ülke genelinde yüksektir. 

-  E.coli’de direnç, karbapenem dışında ülke geneline benzerdir (karbapenem direnci İstanbul’da 

ülke ortalamasına göre nispeten düşüktür  

- K.pneumoiae kökenlerinde İstanbul’da seftazidim, amikasin ve karbapenem direnci ulusal 

ortalamadan kısmen daha düşük olup diğer antibiyotiklerde ise aynı orandadır.  

- P.aeruginosa kökenlerinde İstanbul’da gentamisin / tobramisin direnci ulusal ortalamadan kısmen 

daha düşük olup diğer antibiyotiklerde ise aynı orandadır.  

- A.baumannii kökenlerinde karbapenem direci ülkemizde ve İstanbul’da %90 in üstünde olup, 

kolistine direnç %4,2 dir. 

- Metisiline dirençli S.aureus oranı İstanbul’da %23,6; vankomisine dirençli enterokok: E. faecalis:  

%0,9, E.faecium: %19,6 olup ülke direnç ortalamalarına benzerdir.  

- S.pneumoniae için il ve bölge düzeyinde değerlendirme yapmak için yeterli sayıda etken 

saptanmamıştır.  

 

Öneriler: 

- Toplum kökenli enfeksiyonlardaki dirençler ile hastane kökenli dirençlerin bir birinden ayrılması 

ve ayrı analizlerinin yapılması önerilir.  

- Ülke genelinde ve İstanbul’da antimikrobiklerin akılcı olmayan yaygın kullanımı ile birlikte 

enfeksiyon önleme ve kontrol tedbirlerinin yetersizliği direnç oranlarının artmasına ve dirençli 

kökenlerin yeni hastaları enfekte etmesine neden olmaktadır.  

- İstanbul’da direnç ile ilgili geri bildirim yapan hastanelerin sayısı son dönemlerde azaldığı tespit 

edilmiştir. İstanbul’daki hastanelerin direnç ile ilgili geri bildirim konusunda daha çok veri 

aktarıyor olması gerekir. Bu konu ile ilgili her hastanenin çalışmalara aktif destek vermesi gerekir.  

- Direnç ile ilgili verilere anlık ulaşımın sağlanması, belirli dönemlerde yapılacak analizlerle 

düzenli geri bildirim yapılması gerekir. Direnç konusunda hekimlere alanlarına göre düzenli geri 
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bildirim sisteminin geliştirilmesi gerekmektedir. İstanbul ve diğer illerde toplum kökenli direnç 

sürveyansı verileri aile hekimleri vd hekimlerle paylaşılmalıdır. Hastanelerde kendi direnç 

verilerini değişik birimlerde çalışan hekimlerle paylaşmalıdır.  

 

- Çok ciddi bir halk sağlığı sorunu olan antimikrobiyal direnç konusunda ulusal ve kurumsal 

düzeyde etkin bir antimikrobiyal yönetişim sistemi kurulmalıdır. Öncelikle, direnç sürveyansı, 

antibiyotik tüketimi takibi, akılcı antibiyotik kullanım önlemleri ve enfeksiyonların önlenmesi ve 

kontrolünün uygun şekilde yapılması sağlanmalıdır. 

 

- Direnç konusunda, Sağlık Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ileri düzeyde 

işbirliği yapmalı, “ulusal ve kurumsal antimikrobiyal yönetişim” etkin şekilde yapılmalı, aktif 

eylem planları hazırlanıp uygulanmalı, dünya genelini de ilgilendiren antimikrobiklere karşı 

direnç sorunuyla mücadele Cumhurbaşkanlığının himayesinde yürütülmelidir.  

 

6. Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar 

Sağlık hzimeti ilişkili enfeksiynlar (SHİE), dünyada ve ülkemizde önemli bir sorundur. SHİE,  

morbidite ve mortalitede artış, iş gücü kaybı, maliyetlerde artış ve hukuki sorunlara neden 

olmaktadır.  

 

- Hastane enfeksiyonları ile ilgili verilerin doğru girişi, denetlenmesi ve geri bildirimlerin yapılması 

önemlidir. Bununla ilgili saha çalışmalarının yapılması gerekir.  

 

• İstanbul’da kamu ve özele ait kurumların invazif araç ilişkili enfeksiyonları oranları ülkemiz 

geneli oranlarıyla karşılaştırılmıştır.  

• İstanbul’da Yoğun Bakım Birimlerinde invaziv araç ilişkili enfeksiyon hızları genel olarak diğer 

iller ortalamasından kısmen daha düşüktür. Ancak bu durum SHİE açısından sorun yok demek 

değildir.  Başta kuzey Avrupa ülkeleri olmak üzere gelişmiş ülkelerin oranlarına göre anlamlı bir 

yükseklik söz konusudur. Değişik ülkelerde sağlık hizmet ilişkili enfeksiyonlar için  sıfır 

enfeksiyon hedefi konulmuştur. Bu konuda ülkemizde ve İstanbul’da yapılacak çok iş vardır.  

• SHİE sürveyansında takip edilen birimlerde antimikrobiyal direnç oranları ulusal ortalamaya göre 

genel olarak İstanbul’da düşüktür. Ancak ulusal antimikrobiyal direnç oranları oranları yüksek 

olduğu için İstanbul’daki kısmi düşüklük yanıltıcı olabilir. 

 

Öneriler 

 

 SHİE önlenmesi ve kontrolü her sağlık kurumu için temel kalite göstergesi olarak kabul edilmeli 

ve sıfır enfeksiyon hedefine  her kurumun katılması sağlanmalıdır. 

 

• Kurumlarda yeterli hemşire ve sağlık personeli sayısının temini önemlidir.  

 

• İl Sağlık Müdürlüklerinde hastane enfeksiyonları ve antimikrobiyal direnç ile ilgili çalışmaları 

yapacak, il genelinde takip edecek bir birimin oluşturulması elzemdir. 
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7.İstanbul’da HIV vd cinsel temasla bulaşan hastalıklar durumu: 

 

UNAIDS verilerine göre dünya genelinde 2016 sonunda yaşayan yaklaşık 36.7 milyon kişinin 

HIV ile enfekte olgu olduğu bildirilmektedir. Ülkemizde, 1985 yılından günümüze kadar toplam 16.644 

HIV ile enfekte vaka bildirilmiş olup,  vakaların %79’u erkek, %21’i kadın ve  %15,3’ü yabancı uyruklu 

kişilerdir.  

En sık 25-34 yaş aralığındaki kişilerde görülmektedir.  

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü verilerine göre HIV enfeksiyonun yalnızca 

%60'ında olası bulaş yolu bildirilmiş olup, yüzde 40'ı ise bulaş yolu bilinmeyen olarak kaydedilmiştir. 

Bulaş yolu cinsel temas olarak bildirilenlerin 2/3’ünü heteroseksüel cinsel temas oluşturmaktadır. İstanbul 

'dan yapılmış çok merkezli çalışmalarda ise homoseksüel cinsel temas ile bulaş oranının tüm olgularda 

%30’u geçtiği bildirilmektedir.  

Dünya genelinde yeni enfekte vaka sayısı azalırken, Orta Asya, Doğu Avrupa ve ülkemizin de 

içinde bulunduğu bazı bölgelerde artış ise dikkati çekmektedir. Dünyada antiretroviral tedavinin yaygın 

kullanımı ile hastaların bulaştırıcılığının azalması,  enfeksiyonun yayılımın önlenmesinde en önemli 

strateji olmuştur.  

Ülkemizde ise son 5 yıl içinde yeni bildirilen HIV ile enfekte vaka sayısı yaklaşık 4-4.5 kat 

artmıştır. Dünya genelinde epidemide azalma görülmekte iken ülkemizdeki bu artış önleme stratejilerinin 

geliştirilmesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. 

Ülkemizdeki ve ilimizdeki artışın nedenleri bilinmese de bir takım olası sebeplerden söz edilebilir. 

Bunlardan bazıları; erkeklerle seks yapan erkek (ESE) popülasyonunda gözlenen artış, riskli gruplar 

arasında özellikle son yıllarda artan sosyal medya aracılığı ile kolaylaşan iletişim, göçlerdeki artış, 

toplumumuzda halen hastalık hakkında farkındalığın ve bilgi düzeyinin düşük olması, ayrımcılık ve 

stigma nedeniyle hastaların tedaviden ve sağlık kuruluşlarından kaçması, dünyada sürdürülen epidemiyi 

önleme çalışmalarının pek çoğunun ülkemizde halen hayata geçirilememiş olması gibi sıralanabilir. 

Dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde epidemiyi durdurmaya yönelik pek çok faaliyet ve 

kampanya yürütülmektedir.  Epidemiyi sonlandırmak için en önemli strateji ise UNAIDS’in 2014 yılında 

koyduğu 90-90-90 hedefidir. Burada hedeflenen olguların %90' ının tanı almış olması, tanı alanların 

%90'ının tedavi altında olması ve tedavi alanların %90'ında virolojik supresyonun sağlanmasıdır. 

Artan epidemiyi dikkate alacak olursak ülkemizde de buna benzer şekilde, gerek artışın 

nedenlerini saptamaya yönelik sağlıklı veri toplama ve hedef grupların belirlenmesi gerekse tanılı 

hastaların sayısını arttırmaya ve tedaviye ulaşmalarını sağlamaya yönelik stratejilerin geliştirilmesi son 

derece önemlidir. 

Epidemiyi sonlandırmaya yönelik strateji önerileri: 

1. Artış nedenini belirlemeye yönelik; 

• Ülke genelinde sağlıklı verilerin toplanması, bildirimlerin daha güvenilir ve efektif olabilmesinin 

sağlanması ve hedef grupların belirlenmesine ilişkin stratejiler geliştirilmesi 

• Hedef gruplarda farkındalığın arttırılması ve anonim testlere ulaşılabilirliğin sağlanması için Sivil 

Toplum Kuruluşları ile işbirliği yapılması 

• Özellikle İstanbul'dan yapılan çalışmalarda gözlenen ve bulaş yolları oranlarındaki farklılığa 

ilişkin olarak homoseksüel bireylere yönelik farkındalık çalışmalarının arttırılması 

• Yapılan çalışmalarda tek eşli, ev hanımı kadınların en çok rastlanan kadın popülasyonu olması ve 

bununla ilgili olarak da kadın dernekleri ile işbirliği, eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin planlanması 

2. Tanı almamış vakaların belirlenebilmesine yönelik; 
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• Anonim testlerin yaygınlaştırılması  

        Risk gruplarını belirlemeye yönelik Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği yapılması 

• Test merkezlerinde danışmanlık hizmetinin sağlanması  

• Test merkezlerinde bireylerin kişisel verilerinin ve hasta mahremiyetinin korunması 

 3-        Tanı alan olguların tedaviye ulaşmasına ve tedavi uyumunun sağlanmasına yönelik; 

• HIV ile enfekte  olguların takip edildiği poliklinik şartlarının iyileştirilmesi 

•  Vizit  sürelerinin uzatılması,  

• Ayrımcılık ve stigmanın önlenmesine ve hekimlerin deneyimini arttırmaya yönelik çalışmalar 

 4.          Eğitim faaliyetleri ile bilinç düzeyini artırmaya yönelik; 

• Orta-öğretim düzeyinde sağlıklı cinsel eğitim  

(cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ve korunma yolları ile ilgili farkındalığı artıracak şekilde) 

• Toplumdaki bilinç düzeyini artırmaya yönelik kampanyalar:   

              Medyanın efektif kullanılması; kamu spotu, billboardlar, televizyon dizileri vb. 

DİĞER CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR 

Dünya Sağlık Örgütü  verilerine göre 2008 yılında dünya genelinde 108 milyon gonore olgusu 

bildirilmiş olup 2005 yılına göre %20 artış saptanmıştır. Sifiliz tanısı almış olgular temel alındığında ise 

2012 yılında prevalans 18 milyon olarak belirlenmiş olup yeni tanı alan olgu sayısı ise 5.6 milyon olarak 

bildirilmiştir. 2008 yılında dünya genelinde klamidya prevalansının ise 100 milyon olduğu belirtilmiştir. 

Ülkemizde cinsel yolla bulaşan hastalık (CYBH) verileri irdelendiğinde yeterli veri olmadığı 

görülmektedir.  Ancak sifiliz oranları incelendiğinde son 2 yılda yeni bildirilen olgu sayılarının yaklaşık 

olarak 2 kat arttığı dikkati çekmektedir. Her ne kadar Türkiye’deki gerçek olgu sayıları bilinmese de HIV 

enfeksiyonu prevalansındaki artışın CYBH oranında da artışa yol açması kaçınılmazdır.  

Çözüm önerileri: 

        Gerçek sayının belirlenebilmesi için ilgili polikliniklerde (üroloji, kadın doğum, dermatoloji, 

enfeksiyon hastalıkları) tanı testlerinin yaygınlaştırılmasına ve bildirimin arttırılmasına yönelik 

çalışmalar yapılması 

        İlgili polikliniklerde kesitsel çalışmalar yapılması 

        HIV ile enfekte hastalarda CYBH’ın taramasının yapılması 

        Orta-öğretim düzeyinde sağlıklı cinsel eğitim   
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(“Çocuk, cennet nimetlerinden biridir” Hadisi Şerif) 
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KONU 1 

ÖLÜM HIZLARI 

 Türkiye’de 2016 yılında bebek ölüm hızı bin canlı doğumda 7,3; 5 yaş altı ölüm hızı bin canlı 

doğumda 9,4; anne ölüm oranı ise yüz bin canlı doğumda 14,7 olarak gerçekleşti. 

 Ülkemizde son 2 yılı karşılaştırdığımızda ise; 

 2015 yılında bin canlı doğumda 7,5 olan bebek ölüm hızı, 2016 yılında azalarak bin canlı 

doğumda 7,3 

 2015 yılında bin canlı doğumda 4,1 olan neonatal ölüm hızı, 2016 yılında azalarak bin canlı 

doğumda 4,0  

 2015 yılında bin canlı doğumda 9,6 olan beş yaş altı ölüm hızı, 2016 yılında azalarak bin canlı 

doğumda 9,4  

 2015 yılında binde 7,6 olan perinatal ölüm hızı, 2016 yılında değişmedi. 

 2015 yılında 100.000 canlı doğumda 14,6 olan anne ölüm oranı, 2016 yılında 14,7 olarak 

gerçekleşti. 

 

ÖLÜM HIZLARININ TÜRKİYE İÇİ KARŞILAŞTIRMASI 

Aşağıdaki Tablo 1’de Türkiye’deki 2016 yılına ait Mortalite göstergeleri özetlenmiştir. 

Tablo 1:Mortalite Göstergeleri Karşılaştırması, 2016, Türkiye 

 

 

Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna göre yukarıdaki tabloya göre 2016 yılında;  

 Türkiye’de bebek ölüm hızı bin canlı doğumda 7.3 iken, İstanbul ilinde 5.7, en az 4.8 ile Batı 

Marmara Bölgesi, en fazla 11.1 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Ortadoğu Anadolu Bölgesi 

saptanmıştır. 

 Türkiye’de Perinatal ölüm hızı bin canlı doğumda 7.6 iken, İstanbul ilinde 6.6, en az 6.2 ile Doğu 

Karadeniz Bölgesi, en fazla 10.3 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi saptanmıştır. 

 Türkiye’de Neonatal ölüm hızı bin canlı doğumda 4.0 iken, İstanbul ilinde 3.1, en az 2.7 ile Batı 

Marmara Bölgesi, en fazla 6.2 ile Ortadoğu Anadolu Bölgesi saptanmıştır. 

 Türkiye’de Post-neonatal ölüm hızı bin canlı doğumda 3.3 iken, İstanbul ilinde 2.6, en az 2.0 ile 

Batı Marmara Bölgesi, en fazla 5.2 ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi saptanmıştır. 
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 Türkiye’de 5 yaş altı ölüm hızı bin canlı doğumda 9.4 iken, İstanbul ilinde 7.2, en az 6.0 ile Batı 

Marmara Bölgesi, en fazla da 14.5 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi saptanmıştır. 

 Türkiye’de Anne ölüm oranıyüz bin canlı doğumda 14.7 iken, İstanbul ilinde 10.9, en az 9.5 ile 

Batı Anadolu Bölgesi, en fazla 24.0 ile Ege Bölgesi saptanmıştır. 

 

 

ÖLÜM HIZLARININ ULUSLARASI KARŞILAŞTIRMASI 

AşağıdaŞekil 1’de Bebek Ölüm Hızının Uluslararası Karşılaştırması (1.000 Canlı Doğumda) yer 

almaktadır. 

Şekil 1:Bebek Ölüm Hızının Uluslararası Karşılaştırması (1.000 Canlı Doğumda) 

 

 

 YukarıdaŞekil 1’e göre bin canlı doğumdaki bebek ölüm hızı dünyada 35.0 iken, Orta-Üst gelir 

grubu ülkelerde 16.0, DSÖ Avrupa Bölgesinde 10.0 olarak saptandı. Ülkemizde ise bu oran bin canlı 

doğumda 7.3 iken, İstanbul’da 5.7 idi. Buna kıyasla ülkemiz bebek ölüm hızında dünyadan çok çok 

ilerisinde hatta Avrupa bölgesindeki ülkelerden de iyi durumdadır. İstanbul ilindeki durum ise bin canlı 

doğumda 5.7 ile gayet iyi gözükmektedir. Dünyada gelişmişlik derecesi olarak kabul edilen bebek ölüm 

hızı ülkemiz ve İstanbul için gurur verici bir düzeydedir. 

AşağıdaŞekil 2’de Neonatal Ölüm Hızının Uluslararası Karşılaştırması (1.000 Canlı Doğumda) yer 

almaktadır. 

Şekil 2:Neonatal Ölüm Hızının Uluslararası Karşılaştırması (1.000 Canlı Doğumda) 
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 Yukarıda Şekil 2’e göre bin canlı doğumdaki neonatal ölüm hızı dünyada 21.0 iken, Orta-Üst gelir 

grubu ülkelerde 10.0, DSÖ Avrupa Bölgesinde 6.0 olarak saptandı. Ülkemizde ise bu oran bin canlı 

doğumda 4.0 iken, İstanbul’da 3.1 idi. Buna kıyasla ülkemiz neonatal ölüm hızında dünyadan çok çok 

ilerisinde hatta Avrupa bölgesindeki ülkelerden de iyi durumdadır. İstanbul ilindeki durum ise bin canlı 

doğumda 3.1 ile gayet iyi gözükmektedir. Dünyada gelişmişlik derecesi olarak kabul edilen neonatal 

ölüm hızı ülkemiz ve İstanbul için gurur verici bir düzeydedir. 

 

Aşağıda Şekil 3’de 5 yaş altı Ölüm Hızının Uluslararası Karşılaştırması (1.000 Canlı Doğumda) yer 

almaktadır. 

Şekil 3: 5 yaş altı Ölüm Hızının Uluslararası Karşılaştırması (1.000 Canlı Doğumda) 

 

 

Yukarıda Şekil 3’e göre bin canlı doğumdaki 5 yaş altı ölüm hızı dünyada 48.0 iken, Orta-Üst 

gelir grubu ülkelerde 20.0, DSÖ Avrupa Bölgesinde 12.0 olarak saptandı. Ülkemizde ise bu oran bin canlı 

doğumda 9.4 iken, İstanbul’da 7.2 idi. Buna kıyasla ülkemiz 5 yaş altı ölüm hızında dünyadan çok çok 

ilerisinde hatta Avrupa bölgesindeki ülkelerden de iyi durumdadır. İstanbul ilindeki durum ise bin canlı 

doğumda 7.12 ile gayet iyi gözükmektedir.  
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Aşağıda Şekil 4’te Anne Ölüm Oranının Uluslararası Karşılaştırması (100.000 Canlı Doğumda) yer 

almaktadır. 

Şekil 4: Anne Ölüm Oranının Uluslararası Karşılaştırması (100.000 Canlı Doğumda) 

 

Yukarıda Şekil 4’e göre yüz bin canlı doğumdaki Anne ölüm oranı dünyada 210.0 iken, Orta-Üst 

gelir grubu ülkelerde 57.0, DSÖ Avrupa Bölgesinde 17.0, Üst gelir grubu ülkelerde 17.0 olarak saptandı. 

Ülkemizde ise bu oran bin canlı doğumda 14.7 iken, İstanbul’da 10.9 idi. Buna kıyasla ülkemiz Anne 

ölüm oranında dünyadan çok çok ilerisinde hatta Avrupa bölgesi ve üst gelir grubu ülkelerden de iyi 

durumdadır. İstanbul ilindeki durum ise yüz bin canlı doğumda 10.9 ile gayet iyi gözükmektedir. 

Dünyada gelişmişlik derecesi olarak kabul edilen Anne ölüm oranı ülkemiz ve İstanbul için gurur verici 

bir düzeydedir. 

ÖNERİ ve SONUÇ 

1- İstanbul ilindeki ölüm hızları Türkiye’ye oranla çok iyi durumdadır. 

2- Ülkemizdeki ölüm hızları dünya ve hatta Avrupa ülkelerine göre iyi durumdadır. 

3- Ölüm Hızları bir ülkenin gelişmişlik düzeyiyle ilişkili olduğundan bu oranların çok iyi olması son 

15 yıldaki sağlıktaki hızlı dönüşüm etkili olmuştur. 

KONU 2 

ÇOCUK ve AŞILAMA DÜZEYLERİ 

 Türkiye’de 2016 yılında aşılama hızları, 2015 yılına göre arttı. 2015 yılında % 97 olan DaBT3 ve 

KKK aşılama hızları, 2016 yılında % 98 olarak gerçekleşti. 
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AŞILANMA HIZLARININ TÜRKİYE İÇİ KARŞILAŞTIRMASI 

Aşağıdaki Tablo 2’de Türkiye’deki bölgeler arası aşılanma oranları detaylı bir şekilde verilmiştir. 

Tablo 2: Türkiye’de Bölgeler Arası Aşı Yaptırma Oranları 

 

 Türkiye Halk Sağlığı verilerine göre yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere Türkiye’de aşılanma 

oranı %96-98 arası iken, İstanbul ilinde bu oran %97-98 aralığındadır. En düşük aşı yaptırma oranı %92-

94 ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi iken, en fazla aşı yaptırma oranı ise %100 ile Batı Marmara Bölgesi 

oldu. 

AŞILANMA HIZLARININ ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMASI 

 Aşağıdaki Şekil 5’te beşli karma aşı yapılma hızlarının uluslararası karşılaştırma yüzdeleri yer 

almaktadır. 

Şekil 5:Aşılama Hızlarının Uluslararası Karşılaştırılması (Beşli Karma Aşı) (%) 

 

 Yukarıdaki Şekil 5’e göre aşılama hızları Dünyada %83 iken; DSÖ Avrupa Bölgesinde ve Orta-

Üst gelir grubu ülkelerde %95, Üst gelir grubu ülkelerde %96 bulundu. Türkiye’de ve İstanbul ilinde bu 

oran %98 ile dünya sıralamasının çok üzerinde hatta üst gelir grubu ülkelerin yüzdesinde fazladır. 
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ÖNERİ ve SONUÇ 

1- Aşılanma hızı ülkemizde ve İstanbul ilinde çok iyi durumdayız. Bunda sağlıkta dönüşüm 

politikasıyla aile hekimliği sisteminin getirilmesi çok etkili olduğu kanaatindeyiz. 

2- Ülkemiz ve İstanbul ilindeki göçmen çocuklar arasında aşılanma oranı biliyoruz ki düşük oranda, 

çadırda yaşayanların ise büyük bir çoğunluğu aşılanırken diğer grup yani %90 lık büyük bir 

göçmen çocuk grubu aşılanma fırsatını kaçırmaktadır. Bunlara yönelik aile hekimlerine gerekli 

teşvik ve motivasyon önerileriyle bu kaçırılmış fırsatların peşine düşebiliriz. Bu oranlarda göçmen 

çocuklar kayıtsız veya aile hekimliğinde kayıtlı olmadıklarından onların aşılanmayan çocuk 

sayıları bu ülkemiz aşılanma hızlarını düşürecektir. 

 

3- KONU 3 

HASTANE SAYILARI 
 Türkiye’de 2016 yılında hastane sayısı 1.510 idi. 2015 yılında Sağlık Bakanlığı hastane sayısı 865 

iken 2016 yılında 876, 70 olan Üniversite hastane sayısı 69’a, 562 olan Özel hastane sayısı 565’e 

yükseldi. 

  

 Aşağıdaki Tablo 3’te bölge ve sektörlere göre 2016 yılına ait hastane sayıları verilmiştir. 

Tablo 3:Sektörlere Göre Bölgesel Hastane Sayısı, 2016, Türkiye 

 

 

 Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü verilerine göre yukardaki tablodan 

görüldüğü üzere 2016 yılında Türkiye’de toplam 1.510 hastane bulunmaktadır. İstanbul ilinde Sağlık 

Bakanlığına ait 56, Üniversite Hastanesi 16 ve Özel Hastane 166 olmak üzere toplam 238 hastane 

bulunmaktadır. Türkiye’de bölgesel olarak en az hastane sayısı olarak Kuzeydoğu Anadolu 59, en fazla 

İstanbul bölgesinde 238 hastane bulunmaktadır. 
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ÖNERİ ve SONUÇ 

1- Nüfusa göre en fazla hastane İstanbul ilinde bulunmaktadır. 

2- Bölgesel olarak nüfusa odaklı hastane ruhsatı verilmelidir. 

3- Belirli bölgelerde İstanbul ili için özel hastane sayısı küme yapmıştır. Bundan sonra özel hastane 

ruhsatlandırmalarında dağılım dikkatli yapılmalıdır. 

KONU 4 

HASTANE YATAK SAYILARI 

 Türkiye’de toplam hastane yatak sayısı 2016 yılı için 217.771 idi. Sağlık Bakanlığı hastane yatağı 

sayısı 2015 yılında 122.331 iken 2016 yılında 132.921 oldu. Üniversite hastane yatağı sayıları 2015 

yılında 38.361 iken 2016 yılında 37.707 oldu. Özel sektörün hastane yatağı sayıları 2015 yılında 43.465 

iken 2016 yılında 47.143 oldu.Toplam 217.771 yatak sayısına ulaşıldı. Aşağıdaki Tablo 4’te 2016 yılına 

ait Türkiye’de sektörlere göre yatak sayısı verilmiştir. 

Tablo 4:Sektörlere Göre Yatak Sayısı, 2016, Türkiye 

      

 Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü verilerine göre yukardaki tablodan 

görüldüğü üzere 2016 yılında Türkiye’de toplam 217.771 hasta yatağı bulunmaktadır. İstanbul ilinde 

Sağlık Bakanlığına ait 17.268, Üniversite Hastanesi 4.772 ve Özel Hastane 14.134 olmak üzere toplam 
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36.124 hasta yatağı bulunmaktadır. Türkiye’de bölgesel olarak en az hasta yatağı sayısı olarak 

Kuzeydoğu Anadolu 6.131, en fazla İstanbul bölgesinde 36.124hasta yatağı bulunmaktadır. 

YOĞUN BAKIM YATAK SAYILARI 

 Türkiye’de yoğun bakım yatak sayıları 2015 yılına göre artış gösterdi.Erişkin yoğun bakım yatak 

sayısı 2015 yılında 19.882’den 2016 yılında 20.917’ye, Çocuk yoğun bakım yatak sayısı 1.203’ten 

1.207’ye, Yeni doğan yoğun bakım yatak sayısı 10.398’den 10.939’a yükseldi. 

Aşağıdaki Tablo 5’te 2016 yılına ait Türkiye’de sektörlere göre yoğun bakım yatak sayıları verilmiştir. 

Tablo 5:Türlerine ve Sektörlere Göre Yoğun Bakım Yatak Sayıları, 2016,    

 

Türkiye Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü verilerine göre yukardaki tablodan 

görüldüğü üzere 2016 yılında Türkiye’de toplam 33.063 yoğun bakım yatağı bulunmaktadır.  

 İstanbul ilinde erişkin yoğun bakım yatağı Sağlık Bakanlığına ait 9.324, Üniversite Hastanesi 

3.735 ve Özel Hastanesi 7.858 olmak üzere toplam 20.917 erişkin yoğun bakım hasta yatağı 

bulunmaktadır.  

 İstanbul ilinde çocuk yoğun bakım yatağı Sağlık Bakanlığına ait 716, Üniversite Hastanesi 453 ve 

Özel Hastanesi 38 olmak üzere toplam 1.207çocuk yoğun bakım hasta yatağı bulunmaktadır.  

 İstanbul ilinde yeni doğan yoğun bakım yatağı Sağlık Bakanlığına ait 3.585, Üniversite Hastanesi 

1.232 ve Özel Hastanesi 6.122 olmak üzere toplam 10.939yeni doğan yoğun bakım hasta yatağı 

bulunmaktadır.  

ÖNERİ ve SONUÇ 

1- İstanbul ili için çocuk yoğun bakım yatak sayıları kesinlikle arttırılmalıdır. 

2- İstanbul ili için çocuk yoğun bakım yan dal uzmanı sayısı arttırılmalıdır veya kısa vadeli çözümler 

için çocuk uzmanları için 6 aylık sertifikasyon programları uygulanmalıdır. 

3- Yeni doğan yoğun bakım sayısı İstanbul ili için yeterli olup bölgesel dağılımda problem vardır. 

Yeni doğan yoğun bakım için son 10 yılda uygulanan politika aynı şekilde çocuk yoğun bakım 
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için uygulanmalıdır. Yan dal sayıları ve yatak sayıları arttırılması açısından çocuk yoğun bakım 

desteklenmelidir. 

4- Yeni doğan yoğun bakım için nasıl ki NRP kursları yaygınlaştırılmış ise çocuk yoğun bakım 

içinde benzer çocuk yoğun bakım hemşireliği ve kursları yaygınlaştırılmalı ve uygun nitelikte 

yeterli sayıda eğitici yetiştirilmelidir. 

 

KONU 5 

HASTA SAYILARI 

Aşağıdaki Şekil 6’te İstanbul ili ikinci ve üçüncü basamak hasta sayıları karşılaştırması yer almaktadır. 

Şekil 6:2. ve 3. Basamak Hasta Sayıları, İstanbul, 2015 

  

Yukarıdaki şekle göre İstanbul ilinde 2. ve 3. Basamak hasta sayısı 48.737.478, özel hastane hasta 

sayısı 18.694.181, kamu üniversitesi hastane hasta sayısı 2.303.685, özel üniversite hastane hasta sayısı 

2.681.358, darülaceze hasta sayısı 9.625 idi. 

Aşağıdaki Şekil 7’te İstanbul ili acil hasta başvuru sayılarının hastanelere göre dağılımı karşılaştırması 

yer almaktadır. 
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Şekil 7: Acil Hasta Başvuru Sayılarının Hastaneler Dağılımı, İstanbul, 2015 

     

Yukarıdaki şekle göre İstanbul ilinde acile başvuran hasta dağılımı; Sağlık Bakanlığı Hastaneleri 

12.677.583 (%83), özel hastaneler 1.989.954 (%13), Üniversite Hastaneleri 666.129 (%4), Darülaceze 

5.830 (%0) idi. 

Aşağıdaki Şekil 8’de İstanbul ili bölgelere göre acil hasta sayısının hastanelere göre dağılımı yer 

almaktadır. 

Şekil 8:Bölgelere Göre Acil Hasta Sayısının Hastaneler Bazında Dağılımı, İstanbul, 2015 

      

Aşağıdaki Şekil 9’da İstanbul ili bölgelere göre acil poliklinik sayılarının dağılımı yer almaktadır. 

Şekil 9: Bölgelere Göre Acil Poliklinik Sayılarının Dağılımı, İstanbul, 2015 
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ÖNERİ ve SONUÇ 

1- İstanbul ilinde Özel Hastane sayısı fazla sayıda bulunmakta, bundan sonra açılacak veya ruhsat 

verilecek özel hastanenin özellikli hastane dışında verilmemesi gerektiği kanaatine varıldı. 

2- İstanbul ilinde devlet üniversite hastanesi çok sayıda oysaki özel üniversite hastanesi ve de 

özellikle afiliye hastane sayısı çok fazla, bu özel üniversite hastanesindeki hasta sayısı görünürde 

çok ancak riskli hasta veya özellikli hasta sayıları yetersiz, eğitim öğretim yetersiz, asistan 

yetiştirememekte kanaatine varılmıştır, özellikle afiliye üniversite hastanelerinin ciddi bir şekilde 

eğitim ve pratik düzeyleri denetlenmelidir. 

3- Özel hastane ve devlet hastane sayıları hemen hemen aynı olmasına rağmen gece acile başvuru 

sayısı %80’lerin üzerinde devlet hastanelerine yüklenmiştir. Bu da gösteriyor ki özel hastaneler 

tamamen para getirici hizmetlere yönelmişlerdir bunun ciddi bir şekilde irdelenmesi 

gerekmektedir.  

 

KONU 6 

ÇOCUK NÜFUSU 

 Türkiye Nüfusu 31 Aralık 2016 Tarihi İtibarıyla 79.814.871 idi. Türkiye’de ikamet eden nüfus 

2016 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 73 bin 818 kişi arttı. Erkek nüfus 40 milyon 43 bin 650 kişi 

olurken, kadın nüfus 39 milyon 771 bin 221 kişi oldu. Toplam nüfusun %50,2’sini erkekler, %49,8’ini ise 

kadınlar oluşturdu. Yıllık nüfus artış hızı 2016 yılında ‰13,5 oldu. 

 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre; Türkiye toplam nüfusu 2016 yılı sonu 

itibariyle 79 milyon 814 bin 871 iken bundaki çocuk nüfus 22 milyon 891 bin 140 oldu. 0-17 yaş grubunu 

içeren çocuk nüfus, 1935 yılında toplam nüfusun %45'ini oluştururken 2008 yılında toplam nüfusun 

%31,5'ini, 2016 yılında ise toplam nüfusun %28,7'sini oluşturdu. Çocuk nüfus oranının 2023 yılında 

%25,7’ye, 2050 yılında %19,1’e ve 2075 yılında %17,6’ya düşeceği tahmin ediliyor. 
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Aşağıdaki Tablo 6’da1935-2016 yılına ait çocuk nüfusunun toplam nüfus içindeki oranları verilmiştir. 

Tablo 6:Çocuk Nüfusunun Toplam Nüfus İçindeki Oranı, 1935-2016, Türkiye 

          

 Dünya nüfusunun 2016 yılında %30,3'ünü çocuk nüfus oluşturdu. AB üye ülkeleri ile 

karşılaştırıldığında en fazla çocuk nüfus Türkiye’de görüldü.En düşük çocuk nüfus oranına ise %16 ile 

Almanya’nın sahip olduğu görüldü. En yüksek çocuk nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla; %56 ile 

Nijer, %55,3 ile Uganda ve %54 ile Mali oldu.Türkiye %28,7 ile 167 ülke arasında en fazla çocuk nüfus 

oranına sahip 96. ülke oldu. 

 

Aşağıdaki Tablo 7’de İstanbul ilindeki çocuk nüfusunun toplam nüfus içindeki oranları verilmiştir. 

Tablo 7:İstanbul İli Yaş Gruplarına Göre Kadın Erkek Nüfus Dağılımları, 2015 
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Aşağıdaki Tablo 8’de Bölgesel olarak 0-14 yaş grubu oranları verilmiştir. 

Tablo 8:Bölgesel Olarak 0-14 yaş Grubu Nüfus Dağılımları, 2016 

       

 

 

Aşağıdaki Tablo 9’daUluslararası 0-14 yaş grubu oranları verilmiştir. 

Tablo 9:Uluslararası 0-14 yaş Grubu Nüfus Dağılımları, 2016 
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ÖNERİ ve SONUÇ 

1- Çocuk nüfusu tüm dünyada olmak üzere ülkemizde de yıldan yıla oran düşmektedir. 

2- Bölgesel olarak tüm gelişmiş ülkelere göre genç nüfusumuz çok iyi orandadır. 

KONU 7 

GÖÇMEN ÇOCUKLAR 

 UNICEF’e göreyalnız başına yollara düşen mülteci ve göçmen çocukların sayısı 2010 yılından bu 

yana beş kat arttı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)’e 2017 raporuna göre; 

 Suriye'de yaşanan iç savaşın 2,4 milyon çocuk mülteci oluşturduğu, 

 Suriye ve civarındaki ülkelerde 8,4 milyon Suriyeli çocuğun insani yardıma ihtiyaç duyduğu, 

 Raporda iç savaş sırasında 3,7 milyon çocuğun doğduğu, bu rakamın Suriyeli çocukların üçte 

birini oluşturduğu ve hayatlarının "şiddet, korku ve göçle şekillendiği” 5 milyon Suriyeli 

mültecinin büyük  

 

 

bölümü Türkiye ve diğer komşu ülkelerde, sadece sekizde biri ise Avrupa'da bulunuyor. 

 Suriyeli mültecilerin yüzde 54’ü Türkiye’de, yüzde 18’i Lübnan’da, yüzde 11’i Avrupa Birliği 

ülkelerinde, yüzde 11’i Ürdün’de, yüzde 4’ü Irak’ta ve yüzde 2’si Mısır’da yaşıyor. 

 Türkiye, 3.5 milyon mülteci nüfusuyla dünyada birinci sırada 

 30 bin Suriyeli bebek de Türkiye’de dünyaya geldi 

 Okul çağındaki Suriyeli çocuk sayısı 968 bin olmasına rağmen, bu çocukların 500 bini okula 

devam edemiyor. Toplam çocuk Suriyeli sayısı 1,5 milyon civarında. 

 Suriyelilerin 258 bin 333’ü 10 ildeki 24 mülteci kampında, 2 milyon 825 bini ise kamp dışında 

hayatlarını sürdürüyor. 

 2011’den bugüne dek, Suriye ve Iraklı sığınmacıların tedavileri kapsamında 760 bin ameliyat 

yapıldı. 940 bin yatan hastaya bakıldı. 

Aşağıdaki Tablo 10’da geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin dağılımı verilmiştir. 

Tablo 10:Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin İllere Göre Dağılımı, 01.08.2017, Türkiye 
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ÖNERİ ve SONUÇ 

1- Savaşın bedelini en çok çocuklar öder. 

2- 1.5 milyona yakın Suriyeli çocuğun kayıp kuşak olmasının önüne geçmenin tek yolu eğitim, 

sağlık, güvenlik, temiz gıda ve su, çocuk işçi önlenmesi, aşılama, çocuk ihmali ve çocuk istismarı 

önüne geçmeye yönelik politikaların geliştirilmesi kanaatindeyiz. 

3- Göçmen çocuklarla yaşamayı öğrenmeyi becermeliyiz. 

KONU 8 

ÇOCUK İŞÇİLER 

 Hane halkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; 2016 yılında 15-17 yaş grubundaki çocukların 

işgücüne katılma oranı %20,8 idi. Cinsiyete göre çocukların işgücüne katılımında ise farklılıklar gözlendi. 

Erkek çocuklarda işgücüne katılma oranı 2015 yılında %28,6 iken 2016 yılında %27,8’e düştü. Kız 

çocuklarında ise bu oran 2015 yılında %13 iken 2016 yılında %13,4’e yükseldi. 

 Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre Dünyada 250 milyon çocuk işçi bulunmaktadır. 

Türkiye’de ise, 6-17 yaş arasındaki 15 milyon çocuktan, 893 bini ekonomik bir faaliyete çalışmaktadır 

(%5,9).Çalışan çocukların %32,7’si 6-14 yaş grubunda, %67,3’ü ise 15-17 yaş grubunda yer almaktadır. 

 Çalışan çocukların %49,8’i bir okula devam ederken, %50,2’si okula devam etmemektedir. Okula 

devam eden çocukların oranı %91,5 iken hem okula devam edip aynı zamanda çalışan çocukların oranı 

ise %3,2’dir. Okula devam eden çocukların %50,2’si ev işlerinde faaliyet gösterirken, %46,6’sı herhangi 

bir faaliyette bulunmamaktadır. 

ÖNERİ ve SONUÇ 

1- Çocuk işçiler bizim kanayan yaramız özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde ciddi sorun, bölgesel 

olarak yerel yönetimlerin ve yasalar çerçevesinde denetimlerin arttırılması gerekmektedir. 

 

KONU 9 

ÇOCUK ve İNTERNET 

 06-15 yaş grubundaki çocukların %24,4’ü kendi kullanımına ait bilgisayara sahip iken, %13,1’i 

cep telefonuna ve %2,9’u oyun konsoluna sahip olduğu biliniyor.06-15 yaş grubundaki çocukların 

bilgisayar, İnternet ve cep telefonu kullanım oranları sırasıyla %60,5, %50,8 ve %24,3’tür. 

Aşağıdaki Tablo 11’deçocuklarda internet kullanım verileri verilmiştir. 

Tablo 11:Çocuklarda İnternet Kullanım Temel Göstergeleri 
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 06-15 yaş grubundaki cep telefonu kullanan çocukların ortalama cep telefonu kullanmaya başlama 

yaşı 10 iken; 06-10 yaş grubunda ortalama başlama yaşı 7, 11-15 yaş grubunda ise 11 olarak 

bulunmuştur. Cep telefonu kullanım amaçları arasında ilk sırayı %92,8 ile konuşma alırken, bunu %66,8 

ile oyun oynama, %65,4 ile mesajlaşma ve %30,7 ile İnternete girme takip etti. 

ÖNERİ ve SONUÇ 

1- Çocuklarda internet kullanım yaşı gittikçe düşüyor. 

2- Ailelere büyük görevler düşmektedir. 

3- Teknolojinin iyi yanlarını kullanabilme becerilerini arttırmalıyız. 

 

KONU 10 

ÇOCUK YAŞTA EVLİLİK 

 Çocuk yaşta resmi nikâhla evlendirilen kızların (18 yaş altı kız grubu) %69,9’u kendisinden 6 ve 

daha büyük yaşta bir erkek ile evlendi. Çocuk gelinlerin %19,2’sinin ise eşi ile arasındaki yaş farkının 11 

ve daha yukarı yaş olduğu görüldü. Akdeniz, Kuzeydoğu Anadolu ve Ortadoğu Anadolu Bölgelerinde ise 

bu oran yaklaşık olarak %20 oldu. Yani 18 yaş altında evlenen her 5 kız çocuğundan birinin eşi ile 

arasındaki yaş farkının 11 yaştan fazla olduğu görüldü. 

Aşağıdaki Tablo 12’de çocuk yaşta evlenen 18 yaş altı çocukların verileri verilmiştir. 

Tablo 12: Çocuk Yaşta Evlilik Bölgesel Karşılaştırmaları 

       

 

 Adölesandoğurganlık hızı, 15-19 yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk 

sayısını ifade etmektedir. Adölesan doğurganlık hızı, 2010 yılında binde 34 iken 2016 yılında binde 25’e 

düştü. 
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ÖNERİ ve SONUÇ 

1- Çocuk yaşta evlilik yasalara göre 15-18 yaş arasında ebeveyn izniyle evlenebilmektedir, ancak 

18 yaş altı evlilikler ebeveyn izni olsa bile yasaklanmalıdır ve ailelere ciddi yasal yaptırımlar 

yapılmalıdır. 

2- Çocuklar gelin olmasın. 

 

KONU 11 

ÇOCUKLARIN SİGARA MARUZİYETİ 

 Hanelerin %54,8’i sigara, tütün, puro içme alışkanlığı olan en az bir ferde sahip idi.  Bu hanelerin 

%34,9’unda ise en az bir çocuk bulunmakta ve bu çocuklar sigara dumanına maruz kalmaktadır. 

 

ÖNERİ ve SONUÇ 

1- Ev içinde sigara içimini engelleyici yasalar uygulanmalıdır. 

2- Ailelere ciddi eğitimler ve bilgilendirmeler yapılmalıdır. 

KONU 12 

ÇOCUK ve SUÇ 

 Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısı 2016 yılında, 2015 yılına göre %10 

oranında artarak 333 bin 435 oldu. Çocukların %54,8’inin 15-17 yaş grubunda, %23,2’sinin 12-14 yaş 

grubunda, %21,9’unun ise 11 yaş ve altındaki çocuklar olduğu görüldü. Güvenlik birimine 2016 yılında 

gelen veya getirilen çocukların %65,4’ü erkek, %34,6’sı ise kız çocuğu oldu. 

Güvenlik birimlerine 2016 yılında gelen veya getirilen 333 bin 435 çocuğun; 

 %47,5’i mağdur,  

 %32,6’sı kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiasıyla (suça sürüklenme),  

 %12,3’ü bilgisine başvurma amacıyla,  

 %3,5’i kayıp,  

 %4,1’i ise bu nedenlerin dışındaki nedenlerden dolayı geldi ya da getirildi. 

 

Suça sürüklenme nedeni ile güvenlik birimlerine 108 bin 675 çocuk getirildi. Bu çocukların; 

 %36,1’ine yaralama,  

 %23’1’ine hırsızlık,  

 %10’una 5682 Sayılı Kanun’a muhalefet,  

 %5,5’ine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak,  

 %3,5’ine cinsel suçlar,  

 %3,4’üne mala zarar verme,  

 %3,3’üne ise tehdit suçu isnat edildi. 

Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların %69,4’ü ailesine teslim edilirken, %19,5’i 

adli birimlere sevk edildi. Sosyal kuruma teslim edilen çocukların oranı ise %2,8 oldu. Diğer taraftan, 

geliş nedeni suça sürüklenme olan çocukların %55,6’sı adli birimlere sevk edilirken, %39,1’i ailesine 

teslim edildi. Mağdur olarak gelen çocukların %87,6’sı ailesine, %3,2’si sağlık kuruluşuna %2,6’sı da 

sosyal kuruma teslim edildi. 

Güvenlik birimlerine suça sürüklenme nedeni ile getirilen 108 bin 675 çocuğun 36 bin 87’sinin 

bağımlılık yapan madde kullandığı görüldü. Bağımlılık yapan madde kullanan çocukların %84,5’ini 15-

17 yaş grubu, %15’ini ise 12-14 yaş grubundaki çocuklar oluşturdu. Çocukların %72,9’unun sigara, 

%8,6’sının sigara ve alkol, %4’ünün sigara ve esrar, %2,9’unun esrar, %2’sinin ise sigara, alkol ve esrar 

kullandığı görüldü. 
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Güvenlik birimlerine mağdur olarak gelen 158 bin 343 çocuğun %87,9’unu suç mağduru, 

%12’sini takibi gereken olay mağduru, binde 1’ini ise kabahat mağduru çocuklar oluşturdu. Suç mağduru 

çocukların %55,1’inin erkek, %44,9’unun kız çocuğu, takibi gereken olay mağduru çocukların 

%51,1’inin erkek, %48,9’unun kız çocuğu ve kabahat mağduru çocukların ise %62,1’inin erkek, 

%37,9’unun ise kız çocuğu olduğu görüldü. 

Aşağıdaki Şekil 10’da bölgelere göre çocukların mağduriyet nedenlerinin dağılımı yer almaktadır. 

Şekil 10:Suç Mağduru Çocukların Mağduriyet Nedenleri, 2016 (%) 

                  

 Güvenlik birimlerine suç mağduru olarak gelen 139 bin 178 çocuğun %60,1’i yaralama, %12,1’i 

cinsel suçlar, %6,8’i aile düzenine karşı suçlardan mağdur oldu. Ayrıca mağdur çocukların %3,5’i 

hırsızlık, %3,5’i tehdit, %3,1’i ise kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan mağduriyet yaşadı. 

ÖNERİ ve SONUÇ 

1- Ebeveynlere ve eğiticilere büyük görevler düşmektedir. 

2- Yoksulluk önlenmelidir. 

3- Çocuk sayısı dağılımları ve gelir düzeyi dağılımındaki düzensizlikler etkilemektedir. 

4- Suça sürüklenen ailelerinde de ciddi problemler bulunmakta ve büyük bir kısmında ailesinde 

başka bir bireyde de suç işleme olduğu veya anne babanın ayrı olduğu gibi ailevi ciddi 

sorunlar olduğu bilinmekte ve önlemler alınması gerektiği kanaatindeyiz. 

KONU 13 

ÇOCUK ve ENFEKSİYON 

 Son 6 ay içinde, 0-6 yaş grubundaki çocuklarda en çok görülen hastalık türleri incelendiğinde; üst 

solunum yolu enfeksiyonu 2014 yılında %41,9 iken, 2016 yılında %42,6 olarak gerçekleşti. Bunu 2016 

yılında sırasıyla; %32,3 ile ishal, %11,1 ile alt solunum yolu enfeksiyonu, %9,2 ile bulaşıcı hastalıklar ve 

%7,3 ile ağız ve diş sağlığı sorunları izledi. 

 Son 6 ay içinde, 7-14 yaş grubundaki çocuklarda en çok görülen hastalık türleri incelendiğinde; 

ağız ve diş sağlığı sorunları 2014 yılında %24,6 ve 2016 yılında %23,4 ile ilk sırada yer aldı. Bunu 2016 

yılında sırasıyla; %13,6 ile göz ile ilgili sorunlar, %7,9 ile enfeksiyöz hastalıklar, %5,8 ile cilt hastalıkları 

ve %3,3 ile beslenme ile ilişkili hastalıklar izledi. 

ÖNERİ ve SONUÇ 

1- Çocuklarda enfeksiyon koruması için aşı mutlaka vurulmalıdır. 

2- Çocuklar ilk 6 ay sadece anne sütü almalıdır. 

3- Hijyen çok önemlidir. 

KONU 14 

SAĞLIKTA ŞİDDET 

 Dünya sağlık örgütünün tanımına göre sağlıkta şiddet, “hasta, hasta yakınları veya diğer herhangi 

bir bireyden gelen, sağlık çalışanı için risk oluşturan; tehdit davranışı, sözel tehdit, ekonomik istismar, 

fiziksel saldırı ve cinsel saldırıdan oluşan durum” olarak tanımlanmıştır. 
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 Diğer meslek grupları ile karşılaştırma yapıldığında sağlık alanında ortaya çıkan şiddet sayısı 

diğer kurumlara göre daha fazladır. 

 Yayınlanan bir çalışmada, bir önceki yıl boyunca ülkemizde %44.7 sağlık personelinin şiddete 

maruz kaldığı rapor edilmekte idi. Bununla birlikte, 1300 sağlık çalışanı ile yapılan görüşmenin 

değerlendirildiği bir çalışmada 1128 (%86,8) sağlık çalışanın meslek hayatları boyunca en az 1 kez 

şiddete uğradığını bildirdiği rapor edilmiştir. 

 Yapılan çalışmalar, kadınların sözel; erkeklerin ise fiziksel şiddete uğramada daha riskli gruplar 

olduğunu göstermektedir. Fiziksel şiddete maruz kalanların incelendiği bir çalışmada, en fazla maruz 

kaldıkları fiziksel şiddet türünün, %41,4 ile etraftaki nesneleri fırlatma ve %40,5 ile yumruk, tekme, 

tokat, saç çekme, ısırma, tükürme, el-kol bükmek, kafa atmak, boğazını sıkmak, bir cisimle vurmak, 

sertçe itip kakmak, sarsmak gibi saldırılar olduğu bildirilmiştir. Ateşli silah ile saldırma %4,3 ve kesici 

alet ile saldırma ise %8,2 olarak belirlenmiştir. 

 Şiddetin en yoğun olduğu saat aralığı 22.00 civarı olmaktadır. 

ÖNERİ ve SONUÇ 

1- Sağlık çalışanlarının olmazsa olmazı güvenlik problemidir. 

2- Ciddi manada yasal düzenlemeler acil olarak getirilmelidir. 

3- Şiddet uygulayan hasta veya yakını en azından 24-48 saat gözetim altında tutulmalıdır. 

4- Tabip odalarının özüne dönüp hekimlerin hakkını koruyacak odalara dönüştürülmeli, sağlık 

dışında ilgisiz konularla uğraşmamalıdır. 
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GİRİŞ 

İstanbul’daki engelli ve yaşlı bireylere yönelik sağlık hizmetlerinin analizi için engelli ve yaşlı 

bireylerin nasıl tanımlandığıyla birlikte demografik bilgilere bakmak, sunulan sağlık hizmetlerini daha iyi 

yorumlamak için önemli bir başlangıç noktasıdır.  

Anayasada, “Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve 

sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük 

gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek 

hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi” olarak tanımlanan engelli bireylere yönelik sağlık hizmetlerinin 

değerlendirilmesi için, Türkiye’deki engelli bireylerin sayılarına bakmak, durum değerlendirmesi yapmak 

açısından yararlı olabilir. Türkiye’de en az bir engeli olan kişi sayısı 2011 yılı itibariyle 4.876.000’dir. 

İstanbul’da ise bu sayı 670.000’dir. (TUİK, 2011) Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’nden alınan 

bilgilere göre ise, 31.10.2017 itibariyle Türkiye’de Ulusal Engelliler Veri Bankası’na kayıtlı olan toplam 

engelli birey sayısı 3.217.220’dir.  

 

Sağlık hizmetleri engelliler için -tüm insanlar için olduğu gibi- büyük bir önem arz etmesine rağmen, 

2002’de yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması’nda, engelli bireylerin %44.3’ünün sağlık hizmetlerine 

ulaşamadığı görülmüştür. 2010 yılında yapılan Engellilerin Sorun ve Beklentileri Araştırması’nda ise, 

kayıtlı engelli bireylerin %77’si sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi gerektiğini düşünmektedir. 8 yıl arayla 

yapılan çalışmalar göstermektedir ki, engelli bireylerin büyük bir çoğunluğu sağlık hizmetlerinden 

memnun değillerdir.  

 

Standart bir tanımı olmayan yaşlılık ise tüm insanlar için doğal ve kaçınılmaz bir durumdur. Bireyin 

yaşamsal ve çevresel koşullarıyla birlikte, kültürel çabalarıyla da erken veya geç başlayan yaşlılığın 

(ASPB, 2013); fizyoloji, biyoloji, ekonomi veya sosyoloji gibi farklı alanlarda farklı tanımları 

bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, yaşlılık tanımı için yaş faktörünü göz önünde bulundurarak 

kronolojik tanımlamayla, 65 yaş ve üzeri bireyleri yaşlı kategorisinde değerlendirmektedir (Aslan & 

Ertem, 2012). 

 

Giderek yaşlanmakta olan Türkiye nüfusunda, 2008-2040 yılları arasında beklenen yaşlı nüfusu artışı 

%201’dir (Mandıracıoğlu, 2010). Türkiye’deki 65 yaş üstü nüfus, 2000 yılında 3.858.949 kişi ile Türkiye 

nüfusunun %5.7’sini oluştururken, 2008 yılında 4.893.423 ile 6,8 ve 2016 yılı verilerine göre 65 yaş üstü 

nüfus, 6.651.503 kişi ile Türkiye nüfusunun %8.3’ünü kapsar hale gelmiştir. Ülke tarihinin en yüksek 

yaşlı nüfus oranının görüldüğü Türkiye’de, bu oranların 2023 yılında %10.2’ye, 2050 yılında %20.8’e ve 

2075 yılında %27.7’ye ulaşacağı tahmin edilmektedir (ASPB, 2013). 
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 Şekil 1. Yaşlı Nüfusunun Türkiye Nüfusu İçindeki Oranları 

 

 İstanbul, bu yaşlı nüfusun %14,1’ine, bir başka deyişle 940 318 yaşlı bireye ev sahipliği 

yapmaktadır. Nüfusunun %6.3’ü 65 yaş ve üstü bireylerden oluşan İstanbul’da, 2015’te yayımlanan bir 

araştırmaya göre, yaşlı nüfusun sağlık durumlarını tanımlanması istendiğinde, katılımcıların %48,2’si 

sağlık durumları hakkında iyi veya çok iyi yorumunda bulunmuştur (Şentürk & Ceylan, 2015). Bu 

sonuçlar, TUİK’ in Mart 2017’de yayınladığı ve Türkiye’deki yaşlıların %45,3’ünün sağlık 

durumlarından memnun olduğunu söylediği araştırmayla (TUİK, 2017) paralellik göstermektedir.  

 

Türkiye’de, günümüzde yaşlı bakımından sorumlu tutulan geniş aile içindeki kadınlar, değişen ve 

küçülen aile yapısıyla birlikte, üstlendirildikleri bu görevi yerine getirememektedir veya ilerleyen yıllarda 

getirmekte zorlanacaklardır. Artan yaşlı nüfusu ve yaşlıların nüfus içindeki oranıyla birlikte, kurumsal 

bakım ihtiyacı da artacaktır. 

 

Türkiye’de var olan genç nüfusun yoğunluğu, yaşlı nüfusun politika düzeyinde gerekli önemi 

görmemesine sebep olmuştur (Aksoydan, 2009). Dünya Sağlık Örgütü’nün de belirttiği gibi, kamu 

kaynaklarını yaşlı nüfusun sağlığını iyileştirmeye yönelik harcanması için bir çok sebep vardır ve 

bunların başında da, yaşlı nüfusun mümkün olan en yüksek sağlık seviyesine sahip olması gelir. Bir insan 

hakkı olan bu durum, uluslararası hukuk tarafından da güvence altına alınmıştır (WHO, 2011). 

 

İstanbul ilindeki engelli ve yaşlı  bireylere sunulan sağlık hizmetlerinin değerlendirildiği bu rapor üç 

bölümden oluşmaktadır. İlk  bölümünde engelli bireylere verilen sağlık hizmetleri, sağlık kurulu 

raporlaması ve rehabilitasyon hizmetleri; ikinci bölümde yaşlılara sunulan sağlık hizmetleri; üçüncü 

bölümde ise engelli ve yaşlı bireylerin sağlık hizmetleri sunumundaki erişilebilirlik durumu analiz 

edilmiştir. İstanbul ili için güncel verilerin elde edilmesinde güçlükler nedeniyle mevcut durum 

çoğunlukla  kavramsal olarak ele alınmıştır.  

 

 “Engelli ve Yaşlı Sağlığı Hizmetlerinde Hedefleri Raporu” için İÜ ENUYGAR Merkezi tarafından 

(Aydın R, Gencelli A) mevcut durum analizi konusunda bir taslak rapor hazırlanmış ve Çalıştay 

öncesinde katılımcılara gönderilmiştir. Çalıştay gününde (21 Ekim 2017) taslak rapor katılımcılara 

sunulmuş, katkılar ve öneriler istenmiştir. Raporun ana başlıkları altında çalıştay katılımcılarının önerileri 

listelenmiştir. Raporun son bölümünde ise analiz sonuçları ve Çalıştay katılımcılarıyla oluşturulan 

hedefler özetlenmiştir. 

 

ENGELLİ SAĞLIK HİZMETLERİ 

SAĞLIK KURULU RAPORLAMASI 

Engelli bireyler için büyük bir önem arz eden engelli sağlık kurulu raporu, ‘Özürlülük Ölçütü, 

Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik’te ‘özürlü sağlık 

kurulunca hazırlanan, kişilerin özür ve sağlık durumu ile kullanım amacını belirten belge’ olarak 

tanımlanır. Bu belgeyi vermeye yetkili olan özürlü sağlık kurulu, iç hastalıkları, göz hastalıkları, kulak-

burun-boğaz, genel cerrahi veya ortopedi, nöroloji veya ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlarından 

oluşmaktadır. Özürlü sağlık kurulu raporu veren kurumda fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimi 

bulunuyorsa, bu uzman hekimin de kurulda yer alması zorunludur. Eğer rapor verilecek kişinin özrü, 

yukarıda sayılan uzmanlık alanları dışındaysa, özrün dahil olduğu dal uzmanının da kurulda bulunması 

gerekir.  
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Kişinin özür oranı, ilgili yönetmelikteki Özür Oranları Cetveli ekiyle belirlenir ve yüzde (%) olarak 

raporun ilgili bölümüne yazılır. Eğer kişinin hastalık ve özürleri ile bunlara ait olan özür oranları bu 

cetvelde yer almıyorsa, kişinin fonksiyon kaybına göre özür oranı belirlenir.  

 

Özür durumunun birden fazla bulunması durumunda ise aynı yasadaki başka bir ekte yer alan, Özür 

Oranları Cetveli’nde aksi belirtilmediği sürece, Balthazard formülü kullanılır. Eğer rapor yazılacak kişi 

60 yaşın üzerindeyse, mevcut özür oranına Balthazard formülüyle %10 eklenerek özür oranı bulunur.   

 

Kişinin engel durumuna göre engelli sağlık kurulu raporları süreli veya süresiz olarak düzenlenir. 

Eğer kişinin özür durumu değişkenlik gösterirse yeni bir özür oranının belirtildiği başka bir rapor 

düzenlenebilir. Raporlarda, kişinin ağır engelli (en az %50 engelli olma koşuluyla) olup olmadığı 

kesinlikle belirtilmelidir. Düzenlenen raporlar, başvuru tarihinden en geç 20 iş günü içinde başvuran 

kişiye teslim edilmelidir.   

 

Kişi veya raporu hazırlayan kurumun talebi doğrultusunda, kişinin sağlığı göz önünde bulundurularak, 

raporda yer alan ilgili bölümlere, kişinin çalıştırılamayacağı işlerin niteliği ve kişinin yararlanmak istediği 

hak ve talepleri belirtilir.  

En az %40 ve üzeri engel oranları, raporla belirtilmiş olan bireyler, engelli kimlik kartı almak, engelli 

kotasından istihdam edilmek, bakım hizmetlerinden ve bakım aylığından yararlanmak, engelli aylığı 

almak, çeşitli vergi indirimleri veya muafiyetlerinden yararlanmak, yerel yönetimlerin engellilere 

sağladığı haklar ve kolaylıklardan yararlanma gibi çeşitli haklara sahip olur.  

 

Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği’nin (TOHAD) hazırladığı rapora göre, rapor alım 

süresince engelli bireyler çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Hekimlerin bilgi eksiklikleri dikkat çeken 

sorunların başında gelmektedir. Özellikle devletten mali destek almak için talep edilen raporlarda farklı 

hekimlerin ve/veya hastanelerin, aynı durum için farklı derecelendirme yapmaları sorunlara sebep 

olmaktadır. Engelli Sağlık Kurulu Raporu ile ilgili bir başka sorun ise, rapor almak için gerekli 

randevuların aylar sonraya verilip kişilerin mağdur durumlarda bırakılmasıdır (TOHAD, 2015). 

 

Veri tabanları açısından bakıldığında ise bir başka sorunla karşılaşılmaktadır. Türkiye genelinde 

engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelerden bir bölümü, verdikleri raporları veri tabanına 

girmedikleri için Türkiye’de ve/veya İstanbul’da verilen rapor sayısı konusunda net bir bilgi yoktur. 

Ayrıca bu durum mükerrer rapor alınabilmesine de imkan sağlamakta, engelli bireyler herhangi bir sağlık 

kurumundan aldıkları engellilik oranını yeterli görmediklerinde farklı bir kuruma başvurabilmekte, aynı 

hizmetin farklı kurumlar tarafından birçok kez yapılmasına neden olabilmektedir. Bu konular hakkında 

Sağlık Bakanlığı’ndan bilgi istendiğinde, verilen cevaplar şu şekilde olmuştur; 

‘Yetkili sağlık tesislerinin Veri Bankasına giriş yetkilerinin olmaması gibi farklı nedenlerle 

veri girişi yapamadıkları belirlenmiştir. Bu itibarla, tüm yetkili sağlık tesislerine dağıtımlı yazı 

ile şifre tanımlamaları yapılarak veri girişlerinin yapılması talimatı verilmiş olup, tarafımızca 

takip edilmektedir.’ 

 

‘Türkiye genelinde engelli veri havuzu oluşturularak mükerrer kayıtların önüne geçilmesi, daha hızlı 

ve kaliteli veri toplanması ve havuzda toplanan verilerin eş zamanlı ilgili tüm kurumlar arasında 

paylaşılması amacıyla Engelli Sağlık Bilgi Sistemi (ESBS) oluşturulması çalışmaları Bakanlığımızca 

devam etmekte olup, en kısa sürede tamamlanması planlanmaktadır.’ 
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Engelli Sağlık Kurulu Raporu veren hastaneler İstanbul özelinde incelendiğinde, 45 farklı hastaneden 

bu raporun temin edilebileceği görülmektedir. (Tablo 1) ve Sağlık Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre, 

İstanbul’da verilen Engelli Sağlık Kurulu Rapor sayısı 501.881’dir.  

 

 Engelli Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili bu hastaneler, Sağlık Bakanlığı’nca belirlenir ve 

internet sitesinde yayımlanır. Tablo 1’de bulunan Bu hastanelerin konumları incelendiğinde farklı 

ilçelerde oldukları görülse de, rapor alınacak hastanelerin seçiminde herhangi bir kısıtlama olmadığı için, 

kişiler istediği hastaneden rapor almakta özgürdürler. Bu durum da bazı hastanelerde yoğunlaşmalara 

sebep olmaktadır.    

 

Mevcut durum analizi raporunun hazırlanma aşamasında, İstanbul Sağlık Müdürlüğünden bu 

hastanelerden verilen yıllık rapor sayıları ile ilgili bilgiler talep edilmiş, ancak talep karşılanmamıştır. 

Hastanelerin verdikleri raporlar konusunda istatistiki veriler incelenerek, sağlık kurulu raporu veren 

hastanelerin belirli coğrafi bölgelere göre hizmet sunması şeklinde yöntemler geliştirilmesi söz konusu 

olabilir.  

 

Tablo 1. İstanbul Engelli Sağlık Kurulu Raporu Veren Hastaneler 

 

1 Sağlık 

Bakanlığı 
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

2 Sağlık 

Bakanlığı 

Bakırköy Prof . Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi 

3 Sağlık 

Bakanlığı 
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

4 Sağlık 

Bakanlığı 
Başakşehir Devlet Hastanesi 

5 Sağlık 

Bakanlığı 
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi 

6 Sağlık 

Bakanlığı 
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

7 Sağlık 

Bakanlığı 
Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

8 Sağlık 

Bakanlığı 
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

9 Sağlık 

Bakanlığı 
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

10 Sağlık 

Bakanlığı 
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

11 Sağlık 

Bakanlığı 
Bayrampaşa Devlet Hastanesi 

12 Sağlık 

Bakanlığı 
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

13 Sağlık 

Bakanlığı 
Beykoz Devlet Hastanesi 

14 Sağlık 

Bakanlığı 
SBÜ. İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

15 Sağlık İstanbul Silivri Devlet Hastanesi 
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Bakanlığı 

16 Sağlık 

Bakanlığı 
İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

17 Sağlık 

Bakanlığı 
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

18 Sağlık 

Bakanlığı 
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

19 Sağlık 

Bakanlığı 
Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

20 Sağlık 

Bakanlığı 
İstanbul Eyüp Devlet Hastanesi 

21 Sağlık 

Bakanlığı 
İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi 

22 Sağlık 

Bakanlığı 
İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi 

23 Sağlık 

Bakanlığı 
İstanbul Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi 

24 Sağlık 

Bakanlığı 
İstanbul İstinye Devlet Hastanesi 

25 Sağlık 

Bakanlığı 
İstanbul Pendik Devlet Hastanesi 

26 Sağlık 

Bakanlığı 
İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

27 Sağlık 

Bakanlığı 
İstanbul Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi 

28 Sağlık 

Bakanlığı 
İstanbul Beyoğlu Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

29 Sağlık 

Bakanlığı 
İstanbul Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi 

30 Sağlık 

Bakanlığı 
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

31 Sağlık 

Bakanlığı 
İstanbul Üsküdar Devlet Hastanesi 

32 Sağlık 

Bakanlığı 
İstanbul Kağıthane Devlet Hastanesi 

33 Sağlık 

Bakanlığı 
İstanbul Tuzla Devlet Hastanesi 

34 Sağlık 

Bakanlığı 
İstanbul Maltepe Devlet Hastanesi 

35 Sağlık 

Bakanlığı 
İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

36 Sağlık 

Bakanlığı 
İstanbul Sultanbeyli Tacirler Eğitim Vakfı Devlet Hastanesi 

37 Sağlık 

Bakanlığı 
İstanbul Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi 

38 Sağlık 

Bakanlığı S.B.Ü Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

39 Sağlık İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
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Bakanlığı 

40 Sağlık 

Bakanlığı 
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları  Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

41 Üniversite İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi 

42 Üniversite İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi 

43 Üniversite Biruni Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

44 Üniversite İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

45 Üniversite Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 

 

Engelli Çocuklarda Sağlık Kurulu Raporlaması 

 

Bedensel ve/veya çoklu engelli çocuğu olan aileler engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili 

ve/veya hakem hastanelere başvururlar. Bu çocuklar için öncelikli konu engelliliğe neden olan sağlık 

durumunun değerlendirilmesi ve tanılanma sürecidir. Erken tanı ve erken müdahale, olası risklerin erken 

dönemde tespiti, gereken önlemlerin zamanında ve doğru biçimde yapılması, çocuğun gelecekte yaşaması 

olası zorlukları minimum düzeye indirecektir (ASPB,2014).  

 

Engelli bebek ve çocukların tanılama sürecinde Tablo 1’de belirtilen hastanelerde sunulan 

hizmetler ve bu hastanelerde görevli uzman hekimlerle ilgili ailelere herhangi yönlendirme 

yapılamamaktadır. Bu durum başvuru yapılan bazı hastanelerde aşırı yoğunlaşmalara, sağlık ve tanılama 

hizmetlerinde uzun bekleme sürelerine yol açmaktadır. 

  

Engelli raporu verilen bebek ve çocukların bir bölümü sadece özel eğitime ihtiyaç duyarken, bir 

bölümü sağlık ve/veya fizyoterapi ve rehabilitasyona, bir bölümü de hem özel eğitime, hem de fizyoterapi 

ÖNERİ 1: ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORLAMASINDAKİ AKSAKLIKLARIN GİDERİLMESİ İÇİN; 

 

I. Ulusal Engelli Veri Bankası/Tabanının güncellenmesi, 

II. Sağlık Kurulu Raporu veren tüm hastanelerden verilen raporların Medulla Sistemi’nde yer almasının sağlanması, 

III. Sağlık Kurulu Raporu veren hekimlere performans sisteminde ödeme yapılması, 

IV. Daha önceki yıllarda çalışmaları yapılmış olan, çocuk (Çocuk ve Ergenler İçin Özel Gereksinim Raporu – 

ÇÖZGER) ve erişkin engelli bireyler için sağlık kurulu raporlama yönetmeliği üzerinde tekrar çalışılarak, 

yönetmelik çalışmalarının hızla tamamlanması, 

   

  Yeni yönetmelik için öneriler: 

a. Tanı ve değerlendirmenin fonksiyona bağlı olması ve medikal raporlama yanında sosyal değerlendirmenin 

de bulunması, 

b. Rapor talebinde bulunan kişinin beyan ve isteklerinin raporda yer alması (Örn: Evde bakım veya özel eğitim 

ihtiyacı gibi...), 

c. Engellilik yüzdeki %40 sınırının kaldırılması, sağlık kurulu raporlarının kişinin ihtiyaçlarını belgelemesi, 

 

V. Sağlık Kurulu Raporu veren hastanelere başvuruların İstanbul ili içindeki belirli hizmet alanlarına göre 

belirlenmesi, 

VI. İstanbul ili içinde Sağlık Kurulu Raporu veren hastanelerde çalışan hekimlere hizmet içi eğitim verilmesi, 

VII. Sağlık Kurulu Raporu almak için hastaneye giden hastalara yerel düzeyde belediyeler tarafından ulaşım desteği 

sağlanmasının organize edilmesi, 

VIII. Yatağa bağımlı hastalara sağlık raporu verilmesi için sistem geliştirilmesi veya bazı yerlerde bulunan iyi 

uygulama örneklerinin yaygın hale getirilmesi, 

IX. Engelli bireylerin işe girişlerinde memur olabilmek için almak zorunda oldukları ‘sağlık’ raporları için bireysel 

engellilikler düzeyinde çözümler üzerine çalışma yapılması gerekmektedir. 
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ve rehabilitasyon hizmetlerine ihtiyaç duyarlar. Özel eğitim ihtiyacı ile ilgili tanılamayı yapmakla görevli 

olan uzmanlar; çocuk nörolojisi, gelişim pediatrisi veya çocuk ve ergen ruh sağlığı uzman hekimleridir.  

 

Çocukluk çağının en sık görülen engellilik nedeni olan öğrenme güçlüklerinin sebepleri çok 

çeşitlidir. Bunların içinde dünyada ve ülkemizde son 10 yıl içinde farkındalığın arttığı bir grup da “özgül 

öğrenme güçlüğü(disleksi)” tanısı olan çocukların durumudur. Bu çocukların tanılama ve eğitim desteği 

verecek eğitimci bulma konusunda önemli sorunları bulunmaktadır.  

 

Engelli sağlık kurulu raporunda “özel eğitim” alması gerekliliği konusunda tanılanan çocukların 

bu hizmeti alabilmeleri için, kendi yaşadıkları ilçeye bağlı Milli Eğitim Bakanlıklarının Rehberlik 

Araştırma Merkezlerine(RAM) başvuruları gerekir.   Bireyin en az sınırlandırılmış eğitim ortamına ve 

özel eğitim hizmetine karar verilmesi için eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecinde bireyin gelişim 

alanındaki özellikleri ve akademik yeterlilikleri ile eğitim ihtiyaçları belirlenir. Bu eğitsel değerlendirme 

ve tanılama işlemleri rehberlik ve araştırma merkezlerinde (RAM) yapılır (Güneş, Aktaş, Konuk, & 

Şahsuvaroğlu, 2013). Değerlendirme ve tanımlamalar için, çocuk gelişimci, ergoterapist, fizyoterapist 

gibi meslek grupları RAM’da istihdam edilmeli ve gereken durumlarda ilgili uzmanlar davet edilmelidir 

(Uyanık, 2014). Türkiye’deki RAM hakkında genel istatistikler (MEB, 2016) Tablo 2’de gösterilmiştir.  

 

Tablo 2. Türkiye’de bulunan RAM İstatistikleri 

 

Toplam Kurum 228 

Kursiyer Sayısı1 518.464 

Öğretmen Sayısı 3358 

Derslik Sayısı 179 

 

Gerekli değerlendirme ve tanılamalar yapıldıktan ve engelli raporu alındıktan sonra, aileler 

çocukları için engelli raporu alındıktan sonra bir ÖERM arayışına girerler. Ancak, ailelere gerekli 

bilgilendirmeler yapılmadığı için kurum seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar ve hizmet alınan 

kurumlardan neler beklemeleri gerektikleri konusunda aileler sıkıntı yaşamaktadırlar (Aydın). 

 

Erken çocukluk döneminde çocukta yetersizliğe ilişkin sağlık problemlerini ilk farkına varan 

sağlık kurumlarıdır. Çocuktaki sorunlar Milli Eğitim Müdürlükleri ile paylaşılmadığı için, RAM’daki 

tanılama sürecinde sorunlar yaşanabilir. Erken tanılamanın çocuğun geleceği için ne kadar önemli olduğu 

düşünüldüğünde, disiplinler arası iletişimsizliklerin çocuğun hayatında geri dönülemez sorunlara yol 

açabileceğini söylemek yanlış olmayacaktır (Güneş, Aktaş, Konuk, & Şahsuvaroğlu, 2013). 

 

08.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre RAM’da, çocuk 

gelişimcisi, ergoterapist ve fizyoterapist gibi meslek grupları da istihdam edilmeye başlanacaktır. 

Çocukların daha kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacak bu meslek gruplarının istihdam 

edilecek olması, RAM’daki değerlendirilmelerin daha nitelikli olması yolunda önemli bir adım olarak 

nitelendirilebilir.   

                                                           
1. Milli Eğitim İstatistikleri’ nden alınan dipnot: Rehberlik araştırma merkezindeki öğrenci sayıları toplam sayıya dahil 
edilmemiştir. Öğrenci sayıları rehberlik araştırma merkezine başvuranların sayısıdır(1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015) 
 



201 
 

 

 Küçükçekmece Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nden alınan beyanlara göre, RAM 

hakkındaki sorunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.  

 

 Fiziksel koşulların yetersiz ve RAM’lara olan ulaşımın sıkıntılı olması 

 Bina mimarisinin RAM’lara göre dizayn edilmemesi. İnceleme için bekleyen çocukların oyun 

oynayabileceği oyun odaları olmalıdır. Bireyin performans değerlendirilmesinin yapılabileceği 

çeşitli aletlerin olduğu bir salon oluşturulmalıdır. Yapılan değerlendirmelerin çoğu veli bilgisi 

doğrultusundadır. Bu da öğrencilerle ilgili çoğunlukla yanlış bilgiler edinilmesine yol açmaktadır. 

 Tanılama ve değerlendirme için gerekli uzmanların kadrolarının oluşturulmaması. Dil konuşma 

terapisti ve fizik tedavi uzmanlarının2 mutlaka istihdam edilmesi gerekmektedir.   

 Özel gereksinimli çocukların aileleri RAM lara inceleme başvurusu yapacakları süreci takip 

edememektedirler. Getirmeleri gereken evraklar konusunda tam olarak bir bilinç 

oluşturulamamıştır. Müşavirlik hizmetlerinde yetersizlikler olduğu tam olarak ihtiyaçların 

karşılanamadığı görülmüştür. 

 Okullarca sevk edilen ve ilk defa incelemesi yapılacak olan öğrencilerin inceleme araştırmalarının 

çok daha kapsamlı olması gerekmektedir. Bu öğrencilere yapılacak olan zeka testleri, bireyi 

tanıma teknikleri, performans alımı gibi çalışmaların 1- 1.5 saat gibi bir inceleme saati aralığında 

alınmasının mümkün olamayacağı açıkça ortadadır. Randevu saatlerinin oluşturulmasında bireyin 

özelliklerine göre oluşturulması zorunluluğu doğmaktadır. Ancak Ram ların sorumluluk 

bölgesinde bulunan öğrenci sayılarının çok fazla olması, bu çalışma koşullarını oluşturmayı 

mümkün kılmamaktadır.  

 Özel yetenekli  bireylerin tespiti ve onların eğitim alacağı destek odalarının oluşturulması çok 

büyük önem taşımaktadır. RAM’larda bu öğrencilerin değerlendirilmeleri yapılmakta, her gün 

onlarca veli  randevu başvurusunda bulunmaktadır. Şuanda RAM’lardaki yoğunluğun diğer bir 

bölümünü Özel yetenekli bireylerin incelemeleri oluşturmaktadır. Okullardaki Psikolojik 

Danışmanlar ve Sınıf Rehber öğretmenleri tarafından yönlendirilen bu öğrencilerin çoğunluğunu 

veli ısrarı dolayısıyla gönderilen kişiler oluşturmaktadır. Özel yetenekli olduğu şüphesiyle 

gönderilen öğrencilerin önemli bir bölümünün  IQ puanlarının, normalin altında olduğu yapılan 

testler sonucunda tespit edilmiştir. RAM’ lara sevk edilen öğrencilerin daha çok öğretmen 

gözlemleri ve psikolojik danışman tavsiyesiyle olması gerekmektedir. Velilerin kişisel 

kanaatleriyle yapılan sevk işlemleri randevu yoğunluğunu arttırmakta ve gerçekten özel yetenekli 

olabilecek öğrencilerin tespit edilmesini olumsuz etkilemektedir.    

 Özellikle 0-6 yaş arası çocuklar ile 18 yaş üstü bireyleri değerlendirmek için gerekli ölçme ve 

değerlendirme araçları yetersizdir. Büyük yaşlarda gelen bireylerin zekasını ölçmek için 

uygulanabilecek bir test olmadığı için yapılan değerlendirmeler eksik kalmaktadır.  

 Tam zamanlı kaynaştırma, özel eğitim sınıfı ya da özel eğitim uygulama merkezlerine 

yönlendirilen öğrencilerin eğitim ortamları izlenememektedir. Bireyin yönlendirildiği okula uyum 

sağlayıp sağlayamadığı maalesef okul ya da velilerden gelen dilekçeler doğrultusunda tespit 

edilmektedir. Yönlendirilme sonrası bireyi izleme çalışmalarının RAM personeli tarafından 

yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlemelere ihtiyaç vardır. 

 Diğer önemli bir konu; Ülkemize göç etmiş olan Suriyeli öğrencilerin eğitsel değerlendirme ve 

tanılama çalışmalarını RAM’lar üstlenmektedir. Bu öğrencilerin düzeylerine uygun şekilde eğitim 

almaları önem taşımaktadır. Ancak dil problemi dolayısı ile iletişim kurmak çok zor olmakta. 

Ülkemizdeki çocuklara uygun şekilde revize edilmiş olan zeka testleri bu çocuklarla ilgili 

incelemelerde çok fazla eksik kalmaktadır. Bununla ilgili çalışmalar yapılmasına ihtiyaç vardır. 

 Eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecinde çok önemli bir yere sahip olan Psikolojik 

danışmanlar ve Özel Eğitim Öğretmenlerinin Hizmet içi eğitimlerden yeterince 

faydalanamamaları diğer önemli konulardan biridir. RAM merkezine başvuran her öğrencinin 

tanılanması gerekmektedir, ancak tanılamayı yapacak olan  kişinin herhangi bir test uygulama 

                                                           
2 08.12.2017 tarihli Resmi Gazete’ye göre, RAM’da fizik tedavi uzmanları istihdam edilmeye başlanacaktır. Bu beyan, ilgili Resmi 
Gazete’nin yayımlanmasından önce alınmıştır.  
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belgesinin olmadığı görülmektedir. Bu bireyle ilgili çok fazla yanlış karar alınmasına yol 

açmaktadır. Bu konuda RAM personelinin eğitimleri çok büyük önem arz etmektedir. 

 RAM’larda bulunan test materyallerinin deforme olmaları nedeniyle ihtiyaç duyulan malzemelerin 

düzenli olarak yenilenmesi gerekmektedir. 

 

Engelli bebek ve çocukların erken tanılanması ve ihtiyaç duydukları eğitim, habilitasyon ve 

rehabilitasyon hizmetlerine hızlı ulaşabilmeleri amacıyla, ASPB ve UNİCEF işbirliği ile bir çalışması 

yapılmış, yönetmelik taslağı hazırlanmıştır (ASBP, 2014). Çocuklar ve gençler için özel gereksinim 

raporu (ÇÖZGER) ile 18 yaş altı çocuk ve gençlerin, engel oranlarına bakılmaksızın ihtiyaç duydukları 

özel hizmetlere yönlendirilmesi planlanmış, ancak daha sonra bu yönetmelik hayata geçirilmemiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIBBİ REHABİLİTASYON HİZMETLERİ 

 

Rehabilitasyon hem engelli, hem yaşlı bireylerin ‘sorunlarının ve ihtiyaçlarının tespitini, sorunları 

kişisel ve çevreyle ilişkili faktörlerle ilişkilendirmeyi, rehabilitasyon hedeflerinin tanımlanmasını, 

ölçümlerin planlanmasını ve uygulanmasını ve etkilerin değerlendirilmesini kapsamaktadır’ (WHO, 

2011). 

 

Rehabilitasyonun engelli ve yaşlı bireyin işlev kaybının önlenmesi, işlev kaybı hızının yavaşlatılması, 

işlev iyileştirilmesi veya geri kazandırılması, işlev kaybının telafi edilmesi ve mevcut fonksiyonun 

korunması gibi etkileri mevcuttur (WHO, 2011). 

 

Dünya Engellilik Raporu’nda belirtildiği üzere, rehabilitasyon hizmetlerine erişimin önünde bir takım 

engeller mevcuttur. Sunulan rehabilitasyon hizmetlerinin yetersizliği, rehabilitasyon merkezlerinin 

rehabilitasyon ihtiyacı olan engelli ve yaşlılara olan uzaklığı, insan kaynaklarının yetersiz olmasının yanı 

sıra (WHO, 2011), Türkiye’de Sağlık Uygulama Tebliği’nce getirilen kısıtlamalar rehabilitasyona ihtiyacı 

olan engelli ve yaşlı bireylerin önünde birer engel teşkil etmektedir.  

 

Türkiye’de sunulan rehabilitasyon hizmetleri sağlık bakanlığına bağlı hastaneler, üniversite 

hastaneleri, özel hastaneler veya özel rehabilitasyon merkezlerinde verilir. Sağlık Bakanlığı’ndan alınan 

bilgiye göre, İstanbul’da Sağlık Bakanlığı’na bağlı iki adet fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi 

bulunmaktadır. Bunlar; 

1) Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve   Araştırma Hastanesi 

       2) İstanbul Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesidir. 

 

Bu hastanelerin yatak sayılarının Türkiye’deki fizik tedavi ve rehabilitasyon yatak sayılarıyla 

karşılaştırılması Tablo 3’te verilmiştir.  

ÖNERİ 2: ENGELLİ ÇOCUKLARIN ERKEN TANILAMASI VE ÖZEL GEREKSİNİMLERİNE 

GÖRE İHTİYAÇ DUYDUKLARI HİZMETLERİNE ULAŞABİLMELERİ İÇİN; 

I. İlgili bakanlıkların (Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim 

Bakanlığı) koordineli çalışacağı eylem planı yapılması, 

II. Engelli çocukları olan aileler için aile danışmanlığı hizmetinin planlanması gerekmektedir. 
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Tablo 3. Türkiye ve İstanbul’daki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneleri Yatak Sayısı 

 

 Kamu Yatak Sayısı Özel Yatak Sayısı Toplam 

İstanbul 278 0 278 

Türkiye 2552 278 2830 

 

Sağlık Bakanlığı’ndan alınan bir başka bilgiye göre ise, İstanbul’da açılması planlanan, ikisi şehir 

hastaneleri bünyesinde olmak üzere, 4 fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi bulunmaktadır. İstanbul’da 

açılması planlanan fizik tedavi ve rehabilitasyon hastaneleri ve yatak sayıları Tablo 4’te gösterilmiştir. 

 

Tablo 4. İstanbul’da Açılması Planlanan Fizik Tedavi Hastaneleri ve Yatak Sayıları 

 

Hastane İsmi Yatak Sayısı 

İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi 

400 

İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi (Vilayetler 

Birliği) 

250 

İstanbul Sancaktepe Şehir Hastanesi 200 

İstanbul Şehir Hastanesi 200 

 

Sağlık Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, İstanbul ve Türkiye çapında açılacak olan fizik tedavi 

ve rehabilitasyon hastanelerinin planlanmasında, hastaların bulundukları bölgede tedavi ve rehabilitasyon 

almaları amaçlanmıştır. Fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanelerinin planlanmasında, her 10 bin bağımlı 

nüfusa 50 yatak hedeflenmiştir. Toplam nüfusun ise %1’i bağımlı hasta kabul edilmiştir. 

 

Rehabilitasyona ihtiyacı olan engelli ve yaşlı bireylerin rehabilitasyona erişimi önündeki 

engellerden biri, sunulan rehabilitasyon hizmetlerinin yaygın olmaması ve yerelleştirilmemesidir. Büyük 

kentlerde kurulan rehabilitasyon merkezleri/hastaneleri, kırsal bölgelerde yaşayan engelli bireyler için bir 

engel teşkil etmektedir. Kırsal bölgelerle kentler arasında ulaşım imkanı olduğunun varsayıldığında, 

ulaşımın vakit alması göz ardı edildiğinde bile, toplu ulaşım araçların hareket güçlüğü yaşayan engelliler 

için bir sorun teşkil ettiği, bu engelli bireyler için rehabilitasyon merkezlerine ulaşımın sorun ve bazen de 

imkansız olduğu bir gerçektir (WHO, 2011).  

 

Rehabilitasyona ihtiyacı olan engelli ve yaşlı bireylerin rehabilitasyona erişimi önünde bulunan 

engellerden bir diğeri insan kaynağı yetersizliğidir (WHO, 2011). Rehabilitasyon ekibinin içinde bulunan 

alanların eğitim ve öğretimin yaygınlaştırılması bu doğrultuda atılması gereken ilk adımlardan biridir. Bir 

engellinin rehabilitasyon ekibinde, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin önderliğinde, 

fizyoterapi, ergoterapi (iş ve uğraşı terapisi), dil ve konuşma terapisi, odyoloji, protez ve ortez 

teknikerliği, sosyal hizmet uzmanlığı ve çocuk engelliler için özel eğitim öğretmenliği gibi çeşitli 

dallardan kişiler bulunur. Engelli bireyin kişisel sorunuyla ilgili olan uzman hekimler de rehabilitasyon 

ekibine katılır.  



204 
 

 

Türkiye’de bu dalların eğitimi çeşitli illerdeki yüksek öğretim kurumlarında verilmektedir. 

İstanbul’da yukarıda sayılan alanların eğitiminin verildiği üniversiteler Tablo 5’te gösterilmiştir.  

 

Tablo 5. Rehabilitasyon Ekibindeki Meslek Gruplarının Lisans Eğitiminin Verildiği İstanbul’da 

Bulunan Üniversiteler 

 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Acıbadem Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Bezm-i 

Alem Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, İstanbul 

Ünivesitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul 

Bilgi Üniversitesi, İstanbul Bilim Üniversitesi, İstanbul Esenyurt Üniversitesi, 

İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul Kent Üniversitesi, İstanbul Medipol 

Üniversitesi, İstanbul Rumeli Üniversitesi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, 

İstinye Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Sağlık 

Bilimleri Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi 

Fizyoterapi (2 Yıllık 

Ön Lisans) 

Altınbaş Üniversitesi, Avrupa Meslek Yüksekokulu, Bahçeşehir Üniversitesi, 

Beykent Üniversitesi, Beykoz Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Biruni 

Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, İstanbul Arel Üniversitesi, 

İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, İstanbul Bilim 

Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul Kavram Meslek 

Yüksekokulu, İstanbul Kent Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, 

İstanbul Rumeli Üniversitesi, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, İstinye 

Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Üsküdar 

Üniversitesi 

Ergoterapi Bezm-i Alem Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 

İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi 

İş ve Uğraşı 

Terapisi (2 Yıllık 

Ön Lisans) 

Biruni Üniversitesi 

Dil ve Konuşma 

Terapisi 

Biruni Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, Sağlık 

Bilimleri Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi 

Odyoloji Bahçeşehir Üniversitesi, Bezm-i Alem Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, 

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Gelişim 

Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi 

Odyoloji/Odyometri 

(2 Yıllık Ön Lisans) 

Acıbadem Üniversitesi, Avrupa Meslek Yüksekokulu, Bahçeşehir Üniversitesi, 

Beykent Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, Işık Üniversitesi, 

İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul Kavram 

Meslek Yüksekokulu, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, İstanbul Rumeli 

Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, 

Nişantaşı Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi 

Ortez-Protez İstanbul Medipol Üniversitesi 

Ortopedik Protez ve 

Ortez (2 Yıllık Ön 

Lisans) 

Acıbadem Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Bezm-i Alem Üniversitesi, Biruni 

Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, 

İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu, Nişantaşı Üniversitesi, Üsküdar 

Üniversitesi 

Sosyal Hizmet Altınbaş Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul 29 

Mayıs Üniversitesi, İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, 

İstanbul Esenyurt Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul Kent 

Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Nişantaşı 

Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Üsküdar 
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Üniversitesi 

Sosyal Hizmetler (2 

Yıllık Ön Lisans) 

Altınbaş Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Beykoz Üniversitesi, Biruni 

Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul 

Ayvansaray Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul Esenyurt 

Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul Kavram Meslek 

Yüksekokulu, İstanbul Kent Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, 

İstanbul Rumeli Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, 

Nişantaşı Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi  

Özel Eğitim 

Öğretmenliği 

Biruni Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Maltepe 

Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Okan Üniversitesi 

 

Engelli Bakımı Ve 

Rehabilitasyonu (2 

Yıllık Ön Lisans) 

İstanbul Aydın Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi 

 

Bu tabloda dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri, tabloda verilen ve İstanbul’da 

bulunan üniversitelerin çok büyük bir bölümünün vakıf üniversitesi olması ve kontenjanlarının büyük bir 

çoğunluğunun paralı eğitimden oluşmasıdır. Rehabilitasyon alanında insan kaynağını artırmak için bu 

durum, eğitim almak isteyenlerin önünde bir engel teşkil etme potansiyeline sahiptir. 

 

Türkiye’de ve İstanbul’da çalışmakta olan fizik tedavi ve rehabilitasyonu hekim sayısı, 

fizyoterapist sayısı ve fizyoterapist teknikeri sayısı da, rehabilitasyon hizmetlerinin sunumu için önem arz 

etmektedir. Tablo 5’te , 15.04.2017 tarihi itibariyle, Türkiye’de ve İstanbul’da, Sağlık Bakanlığı 

bünyesinde görev yapmakta olan fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimi sayısı, fizyoterapist sayısı ve 

fizyoterapist teknikeri sayısı verilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan Özel Eğitim ve 

Rehabilitasyon Merkezlerinde çalışan fizyoterapist sayıları Destek Özel Eğitim Hizmetlerinin 

Verimliliğinin Araştırılması Projesi (DESÖP) raporunda belirtildiği şekliyle, 2013 yılı itibariyle 3096’dır.   

 

Tablo 6. Sağlık Bakanlığı Bünyesinde Çalışan FTR Hekimi,  Fizyoterapist ve Fizyoterapi Teknikeri 

Sayıları 

 FTR Hekim Sayısı Fizyoterapist Sayısı Fizyoterapist 

Teknikeri Sayısı 

Türkiye İstanbul Türkiye İstanbul Türkiye İstanbul 

Sağlık 

Bakanlığı 

1153 178 1665 251 541 83 

Üniversite 271 40 454 103 17 6 

Özel 893 201 1828 635 441 27 

Toplam 2317 419 3947 989 999 116 

 

Tablo 6’daki verileri Türkiye nüfusunun %18.5’inin İstanbul’da olduğunu göz önünde 

bulundurarak  (TUİK, 2017) incelemek, İstanbul’daki rehabilitasyon ekibinin bir bölümünün insan 

kaynakları hakkında yorum yapılmasını kolaylaştıracaktır.  
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Türkiye’de bulunan fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR) hekimlerinin %18’i ve fizyoterapistlerin 

%25,5’i İstanbul’da çalışmaktadır. İstanbul’da bulunan FTR hekim sayısının nüfus oranlarıyla paralellik 

gösterdiği söylenebilir. Her 10.000 kişiye düşen FTR hekim sayısı Türkiye’de de, İstanbul’da da 0.2’dir.  

 

İstanbul’da bulunan fizyoterapistlerin Türkiye’de bulunan fizyoterapistlere olan oranına 

bakıldığında İstanbul lehine bir oran görünse de, Türkiye’de ve İstanbul’da bulunan fizyoterapist sayısı 

gelişmiş ülkelerin çok gerisinde kalmıştır. Bu karşılaştırmayı yapmak için her 10.000 kişiye düşen 

fizyoterapist sayısına bakmak yeterlidir. Türkiye’de her 10.000 kişiye düşen fizyoterapist sayısı 0,49 iken, 

İstanbul’da bu sayı 0,66’dır. Dünya Engellilik Raporunda verilen her 10.000 kişiye düşen fizyoterapist 

sayıları ile karşılaştırıldığında, Türkiye ve İstanbul’un değerleri Kenya, Namibia, Irak ve Mısır gibi 

ülkelerle yaklaşık olarak aynı değerlere sahip olduğu görülmektedir (WHO, 2011). 

 

Şekil 2’de ise 2004 ve 2017 yıllarında fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans programı mezunlarının 

sayısı gösterilmiştir. 13 yılda toplam 8941 kişi mezun olmuştur.  

 

*2015 verileri istatistik.yok.gov.tr adresinde yer almadığı için boş bırakılmıştır.  

Şekil 2. Fizyoterapist ve Rehabilitasyon Lisans Programı Mezun Sayıları 

 

2008 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Sağlık Bakanı’na yöneltilen ‘fizyoterapist 

istihdamı’ ile ilgili yazılı soru önergesine Sağlık Bakanı’nca verilen cevapta ‘Fizyoterapist istihdamındaki 

sorun, var olan fizyoterapistlerin istihdam edilmemesi değil, yeterli sayıda fizyoterapist olmamasıdır. 

Bunun çözümü de fizyoterapist yetiştiren yüksek öğretim programlarının daha çok sayıda fizyoterapist 

mezun etmeleridir.’ ifadesi yer almıştır (Akdağ, 2008). 2016’nın Temmuz ayında Sağlık Bakanı’na 

yöneltilen başka bir yazılı soru önergesinde, fizyoterapistlerin sayısının 12.000’i bulduğunu ve bunların 

3.000’inin işsiz olduğu belirtilmiş ve yapılmayan atamalar hakkında bilgi alınmak istenmiştir 

(Kerestecioğlu, 2016) ancak bu soru önergesine bir cevap verilmemiştir (TBMM, 2016). 

 

Rehabilitasyon hizmetlerine erişim için bir başka önemli sorun ise getirilen kısıtlamalardır. 

TOHAD’ın raporuna göre, bu kısıtlamalar iki başlık altında incelenebilir. Bunlardan ilki Sağlık 

Uygulama Tebliği (SUT) tarafından getirilen ödeme kısıtlamalarıdır ve ikincisi ise rehabilitasyon 

amacıyla yatırılan hastalara ayırılan kontenjan kısıtlamasıdır (TOHAD, 2015). 
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Mevzuata göre, ihtiyacı olan bireylerin 90 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon alma hakkı vardır. 

SUT’un ilgili maddesine göre, “16 yaşından büyük olan hastalarda 31-60 seans ve 61-90 seansa kadar 

olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları resmi sağlık hizmeti sunucusunca uygulanması halinde 

Kurumca karşılanır”. Bu maddenin anlamı, 30 seansın üstündeki tedaviler, kamuya bağlı hastanelerde 

olduğu sürece SGK’nın ödeme yapacak olmasıdır. Bu durum, 30 seans sonrası tedaviye devam etmek 

isteyen bireyler için, geri kalan seans hakkına ulaşması için aylarca sıra beklemesi anlamına gelmektedir 

(TOHAD, 2015). 

 

Mevzuat kaynaklı bir başka sorun ise, SGK ile anlaşmalı olan kurumlarda, günlük 8 hasta 

kısıtlamasıdır. Kamunun günümüzdeki kapasiteleri de düşünüldüğünde, bu durumun rehabilitasyona 

ihtiyacı olan bireyler için nasıl olumsuzluklar doğuracağı ortadadır (TOHAD, 2015).  

 

ÖZEL UZMANLIK GEREKTİREN DURUMLAR 

Çocuklara Sunulan Tıbbi Rehabilitasyon Hizmetleri 

 

2016 yılı, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre, Türkiye nüfusu 79.814.871 kişidir ve 

bu sayının 22.891.140’ı çocuklardan oluşmaktadır. Bu sayı Türkiye nüfusuna oranlandığında, Türkiye 

nüfusunun %27.8’inin çocuklardan oluştuğu görülür. Bu oran 1935 yılından itibaren azalan bir eğilim 

izlese de, nüfusun büyük bir çoğunluğu hala, Birleşmiş Milletler tarafından  kabul edilen 0-17 yaş arası 

çocuk kategorisindedir (TUİK, 2017).  

BEÇOR raporuna göre, Türkiye’de bulunan çocukların yaklaşık %5’inin engelli olduğu ve bu 

oranın yaklaşık %0.7’sinin ciddi bir engellilik sorunu olduğu tahmin edilmektedir. Ulusal Engelliler Veri 

Tabanında kayıtlı olan engelli bireylerin 293.584’ü 0-14 yaş arası çocuklardan oluşmaktadır ve bu da 

Ulusal Engelliler Veri Tabanında  kayıtlı olan engelli çocukların üçte birinden azının Ulusal Engelliler 

Veri Tabanına  kayıtlı olduğunu ve bu engelli çocukların sağlık hizmetlerinden yeterince 

yararlanamadıklarını düşündürmektedir (Aydın). 

 

Ülkemizde her yıl yaklaşık 1.300.000 bebek doğmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından 2006 

yılında başlatılan Yeni Doğan Tarama Programı dahilinde Fenilketonüri, Biotidinaz eksikliği, Konjenital 

Hipotiroidi, Kistik Fibroz, Gelişimsel Kalça Displazisi ve doğumsal işitme kayıpları gibi durumların ülke 

genelinde erken tanısı konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Doğum öncesi bakım hizmetlerinin 

geliştirilmesi,  yenidoğan bakım şartlarının iyileştirilmesi, yüksek riskli bebeklerin tespiti ve  erken re-

habilitasyonu da çocuk engelliliği açısından büyük önem arz eder. Yenidoğanlarda prematurite, düşük 

doğum ağırlığı, beyin içi kanama,  kordon sarkması, hipoksi, ciddi hipoglisemi, hiperbiluribinemi vb. 

durumlar yoğun bakım şartlarında izlenmesi gereken ve erken müdahale gerektiren morbidite ve mortalite 

nedenleridir. Bu bebeklerin yeni doğan yoğun bakım ünitelerindeki takibi, bebeklerin yaşam şansını 

arttırır ve hayatlarının ilerleyen dönemlerinde Serebral Palsi gibi engel yaratabilecek bazı hastalıkların 

önüne geçmesini sağlayabilir. 

 

Genel durumu stabil olmayan, devamlı izlem ve invaziv girişimlerinde dahil olduğu tıbbi 

müdahale gerektiren bebeklerin takip ve tedavi edildiği alanlar olan yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde, 

her 100 yeni doğandan 5’i yenidoğan ünitesinde takip edilmektedir ve 1.5’i mekanik ventilasyon 

desteğine ihtiyaç duymaktadır. Sağlık İstatistiği Yıllığı’nın 2015 verilerine göre Tablo 7’de Türkiye’deki 

yoğun bakım yatağı sayıları karşılaştırılmıştır.  
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Tablo 7. Türkiye’de Bulunan Yoğun Bakım Yatağı Sayıları 

 

 Sağlık 

Bakanlığı 

Üniversite Özel Toplam 

Erişkin 8.537 3.660 7.685 19.882 

Çocuk 641 508 96 1.245 

Yenidoğan 3.364 1.204 5.830 10.398 

Toplam 12.542 5.372 13.611 31.525 

 

Bu verilere göre, Türkiye’de her 1000 canlı doğuma düşen yeni doğan yoğun bakım yatağı 

Türkiye genelinde 7.8 iken, İstanbul’da 9.1’dir (Sağlık Bakanlığı, 2016). 

 

İstanbul özelinde ise yeni doğan yoğun bakım yatağı sayısı 2015 verilerine göre 2268’dir. Bu 

yatakların 1635’i özel hastane ve özel üniversite hastanelerinde yer alıyorken, 633’ü Kamu ve üniversite 

hastanelerinde yer almaktadır. İstanbul’da yeni doğan yatak sayılarının 2014 yılı sayıları 

karşılaştırılmaları Şekil 3’de gösterilmiştir  (Uslu, 2016). 

 

Şekil 3. İstanbul’daki Yenidoğan Yoğun Bakım Yatak Sayısı 

 

 Yüksek risk taşıyan bebeklerin tanılanması ve rehabilitasyonu konusunda 2014 yılında ASPB, 

UNICEF ve Çocuk Fizyoterapistleri Derneğinin düzenlediği Çalıştay’da, ulusal düzeyde yapılması 

gerekenler tartışılmış ve raporlanmıştır (ASPB,2014). ASPB tarafından duyurusu yapılan “Riskli Bebek 

Tanılama ve Rehabilitasyonu Ulusal Eylem Planı” ise halen  gerçekleştirilememiştir.   

Erken çocuk gelişimine yapılacak olan yatırımlar (yenidoğan yoğun bakım üniteleri gibi...), çocuğun 

hayatının geri kalan döneminde engellilikle bağlantılı yaşayacağı sorunları azaltma potansiyeline sahiptir. 

Aynı zamanda bu yatırımlar, sadece çocuğu ve ailesi için değil sağlık sistemi ve toplum açısından da 

olumlu sonuçlar doğurabilir. Bu gruptaki çocuklar, engeli olmayan çocuklara göre 1.5 kat daha fazla 
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doktora başvurmakta ve 3.5 kat daha fazla hastanede yatmaktadırlar. Bu örnekten de yola çıkarak, sağlığa 

yapılacak olan yatırımların, daha sonra ortaya çıkabilecek olan sağlık sorunlarını engelleyerek, ekonomik 

bir zararın önüne geçme potansiyeline sahip olduğu söylenebilir.  

Özel eğitim gerektiren bireylerin konuşma ve dil gelişim güçlüğü, ses bozuklukları, zihinsel, fiziksel, 

duyusal, sosyal, duygusal veya davranış problemlerini ortadan kaldırmak ya da etkilerini en az seviyeye 

indirmek, yeteneklerini yeniden en üst seviyeye çıkarmak, temel öz bakım becerilerini ve bağımsız yaşam 

becerilerini geliştirmek ve topluma uyumlarını sağlamak amacıyla faaliyet gösteren özel öğretim 

kurumları olarak tanımlanan ÖERM’ler (MEB, 2016), zorunlu eğitim yaşını aşmış ve başka herhangi bir 

eğitim kurumuna devam etmeyen öğrenciler ile henüz zorunlu eğitim yaşına gelmemiş erken çocukluk 

dönemindeki öğrenciler için de eğitim hizmeti sunmaktadır (TOHAD, 2015).  

 

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurumları Derneği’nden (ÖZERKDER) alınan bilgilere göre, 

2016-2017 eğitim öğretim yılının, ÖERM hakkındaki Türkiye geneli istatistikleri Tablo 8’de 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 8. Türkiye’deki ÖERM’ler Hakkında Genel İstatistikler 

 

ÖERM Sayısı 2126 

Öğrenci Sayısı 346.048 

Öğretmen Sayısı 22.876 

 

Türkiye’de bedensel engelli çocukların tıbbi rehabilitasyonu ihtiyacını karşılamak için iki hizmet 

sunumu vardır. Bunlardan ilki olan ÖERM’ler, Milli Eğitim Bakanlığı denetimi altında ‘fizyoterapi 

eğitimi’ vermektedir. Bu merkezlerde en az %20 bedensel engeli olduğu engelli sağlık kurulunca 

raporlanan çocuklar, bir ayda 8 seans bireysel, 4 seans grup terapisi alabilmektedirler. İkinci hizmet 

sunumu ise Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneleri ile üniversite hastanelerindeki fizik tedavi ve 

rehabilitasyon kliniklerinde ve Sosyal Güvenlik Kurumuyla anlaşmalı çalışan özel dal merkezlerinde 

verilir. Bu kurumlarda ise yıllık en fazla 90 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunulmaktadır.  

 

Bedensel engelli çocukların en önemli ihtiyacı olan rehabilitasyon hizmeti bir ‘sağlık’ hizmetidir ve 

yasada da belirtildiği gibi hekim takibi ve kontrolü gerektirmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı bu denetimi 

yapamamaktadır. DESÖP’te bahsedildiği gibi, Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılan denetimlerin, 

fizyoterapistlerce de onaylanmadığı, fizyoterapistlerin ‘fizik öğretmeni’ sanıldığı raporlanmıştır (Aydın).  

 

Bir başka sorun ise, MEB’e bağlı ÖERM’lerdeki  rehabilitasyon hizmetinin ‘eğitim’ adı altında 

gizlenmiş olarak verilmesi, sağlık içerikli rehabilitasyon eksikliğinin fark edilmesinin engellemesidir 

(Aydın).  

 

Kamu kurumlarında verilen fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinden, yetişkinler kadar 

çocukların da yararlanma hakkı olsa da, çocuklara tıbbi rehabilitasyon hizmeti sunan klinik sayısı çok 

azdır. Yatarak tedavi veren kurumlar ihtiyacı karşılamamakta ve hastalar aylarca yatış sırası 

bekleyebilmektedirler. Kamudaki hizmet sunum eksikliği, aileleri özel sektöre yönelmesine sebebiyet 

vermektedir (Aydın). 
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Doğuştan engelli bebeklerin önemli bir bölümü gelişme geriliğine sahiptir. Gelişim geriliği;  

büyüme, motor beceriler, görme, dil ve konuşma, anlama ve zeka, sosyal gelişim gibi farklı alanların bir 

ya da birkaçını içerebilir. 

 Büyüme ve gelişme açısından yaşıtlarına göre geri olan bebeklerde sağlık problemleri de daha 

sıktır. Sık gelişen enfeksiyonlar, yutma ve beslenme problemleri dikkatle izlenmelidir. Örneğin 1000 

canlı bebekten 4 tanesinde görülen Serebral palsi’li bebeklerde beyinde etkilenen bölgedeki hasarın yeri 

ve büyüklüğüne bağlı olarak epilepsi, zihinsel gerilik, görme ve işitme bozuklukları, davranışsal 

patolojiler, otizm ve benzeri durumlar da göz ardı edilmemelidir.  

 Bedensel engelli çocukların rehabilitasyonunda geniş bir uzman kadrosuna ihtiyaç duyulur. Çocuk 

nöroloğu, fiziksel tıp ve rehabilitasyon hekimi,  ortopedist bedensel engelli çocuğun tıbbi rehabilitasyon 

ekibinin sürekli üyeleridir. Bu ekibe çocuğun mevcut ek problemlerine göre beyin cerrahı, göz ve kulak 

burun boğaz uzmanları, ürolog, çocuk psikiyatristi katılır.  Gerekli hallerde beslenme ve metabolizma, 

enfeksiyon, göğüs hastalıkları alanlarında üst uzmanlığı bulunan çocuk hekimlerine de ihtiyaç duyulabilir.   

 Tıbbi rehabilitasyon ekibinin hekim dışı üyeleri fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti (ergoterapist), 

ortez terapisti, dil ve konuşma terapisti, özel eğitimci, psikolog, rehabilitasyon hemşiresi ve sosyal hizmet 

uzmanıdır.  İdeal koşullarda bu ekip üyelerinin tümünün aynı çatı altında ve koordinasyon halinde 

çalışmaları ve ekibin aslında en önemli üyesi olan çocuğun ailesiyle birlikte tedavi ve rehabilitasyon 

planını yürütmeleri beklenir. 

  Gelişmiş ülkelerde bedensel engelli ve çoklu engeli bulunan çocukların tıbbi rehabilitasyonu 

özelleşmiş ihtisas hastanelerinde yürütülen bir hizmettir. Okul çağına gelen çocuklarda  fizyoterapinin  

eğitimle birlikte sürdürülebilmesi için okul içinde farklı düzenlemeler yapılmaktadır. Erken tanı 

sonrasında aile eğitimi ve danışmanlık hizmetleri, psiko-sosyal rehabilitasyon gibi erken dönem 

hizmetlerinin ise ev programına dayalı olarak verilmesi yaygın uygulamalardandır. 

 İstanbul’da bu konuda ihtisaslaşmış bir hastane yoktur. Türkiye’de ise sadece Bursa’da bulunan 

Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi  ve Rehabilitasyon Merkezi bulunmaktadır. 

 

Nöromüsküler Hastalıklar 

 

 Özel ihtisas gerektiren önemli bir engellilik nedeni de nöromüsküler hastalıklardır. Yaklaşık 600 

farklı tanı içeren geniş bir yelpazede yer alan bu kategorideki hastalıklar kas, kas-sinir kavşağı ve 

periferik sinirleri etkileyerek, doğuştan veya sonradan ortaya çıkabilir. Doğuştan olan nöromüsküler 

hastalıklarda akraba evlilikleri önemli bir risk faktörüdür. 2016 yılı itibariyle akraba evliliği oranı %23,2 

(TUİK, 2017) gibi oldukça yüksek olan ülkemizde, bu konudaki genetik danışmanlık ve bilinçlendirme 

çalışmaları büyük önem arz etmektedir.   

 Nöromüsküler hastalıklar ilerleyici kas kuvvetsizliği, kas kısalıkları, eklemlerde kalıcı şekil 

bozuklukları sonucunda hareket yeteneğinin azalmasına ve/veya kaybına yol açar. Hastalığın ilerleyen 

dönemlerinde solunum, kalp, mide barsak sistemindeki kasların da etkilenmesi sonucu sağlık durumunda 

ciddi problemler ortaya çıkar. Pek çoğunun bugün için kesin tedavileri olmayan nöromüsküler 

hastalıklarda tıbbi rehabilitasyonun kapsamlı ve özel uzmanlık gerektiren yöntemlerle yapılması önem arz 

eder.  

 2010 yılından itibaren, Sağlık Bakanlığı, nöromüsküler hastaların ihtiyaçlarını göz önünde 

bulundurarak, 11 ilde, kendisine bağlı 12 hastanede Nöromusküler Hastalıklar Merkezi (NHM) açılması 

çalışmalarına başlamıştır. İlerleyen süreçte, planlananın dışındaki hastanelerin de merkez açma talebinde 

bulunması ile 2016 yılı Mart ayı itibari ile bu sayı 14’e yükselmiştir. Bu merkezlerin üçü İstanbul’da 

bulunmaktadır. Ancak merkez açma onayını alan 14 hastaneden sadece 7’sinin mevcut durumda gerekli 
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fiziki altyapı, donanım, araç ve gereçleri tamamlayarak merkezleri açtıkları, yani aktif halde hasta alımına 

başladığı bilinmektedir. Tablo 9’da Türkiye’de açılan NMH merkezleri ve aktif hasta kabul durumları 

gösterilmiştir(Bekiroğlu,2016). Merkezler sadece Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler bünyesinde değil, 

üniversite ve özel hastaneler bünyesinde veya bu hastanelere bağlı ayrı bir birim olarak da Bakanlığın 

izniyle kurulabilmektedir (Sağlık Bakanlığı, 2015).   

Tablo 9. Türkiye’deki Nöromüsküler Hastalık Merkezleri 

Merkezin 

Bulunduğu İl 
Merkezin Adı 

Hasta Kabul 

Durumu 

İstanbul Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aktif  

İstanbul İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi  

Ankara Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aktif 

Bursa Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi Aktif  

İzmir İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aktif  

Antalya Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aktif  

Adana Adana Eğitim ve Araştırma Hastanesi  

Gaziantep  Gaziantep Dr. Ersin Aslan Devlet Hastanesi   

Diyarbakır Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi  

Erzurum Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesi  

Samsun Samsun Mehmet Aydın Devlet Hastanesi  

Trabzon Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi  

İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir 

Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Aktif  

Eskişehir Eskişehir Devlet Hastanesi Aktif  

 

İstanbul Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) Nöromüsküler Hastalıklar 

Merkezinde (NMH) mevcut uzman kadro ve hasta profili Tablo 10’da belirtilmiştir (Yayla, 2016). 2011 

yılında faaliyete geçen bu merkezin 5 yıl içinde 950 hastaya ulaştığı görülmekte, yıllık yeni hasta 

kaydının ortalama 200 civarında olduğu gözlenmektedir. 
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Tablo 10. İstanbul Bakırköy Sadi Konuk EAH NMH Mevcut Personel ve Hasta Profili 

Uzman Hekimler ve Rehabilitasyon Ekibi Kayıtlı/Takipli hasta sayısı: 950 

Nörolog (klinik şefi) Myastenia Gravis 

FTR uzmanı Miyotoni 

Tıbbi Genetik Uzmanı Müsküler Distrofiler 

Patoloji Laboratuvar Temsilcisi (İstanbul Tıp Fakültesi 

Nöroloji Anabilim Dalı Nöropatoloji Laboratuvarından  hizmet 

alımı protokolü ile) 

Polinöropatiler(Herediter, Guillain-

Barré sendromu, Kronik inflamatuvar 

demiyelinizan polinöropati, Diğer)  

Nörofizyoloji Yan Dal Uzmanlığı olan Nörolog (2) Amyotrofik Lateral Skleroz 

Fizyoterapist Spinal Müsküler Atrofi 

Sosyal Çalışmacı  

Psikolog  

Konsültan Uzman Hekimler (5) 

(Çocuk Hastalıkları, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, 

Kardiyoloji, Ortopedi) 

 

 

Türkiye Kas Hastalıkları Derneği (KASDER) Sağlık Bakanlığına sunduğu raporda Nöromüsküer 

Hastalıklarla Yaşayan Bireylerin Sağlık Sorunlarını aşağıdaki şekilde sıralamıştır: 

 Kas hastalıklarının tanısı: Tanı ve teşhis merkezleri yeterli değil. Anadolu’dan büyük kentlere 

gelen hasta ve aileleri birçok sorunla mücadele etmek durumunda kalmaktadırlar. Örneğin; 

ulaşım, erişilebilir kalacak yer bulmak vb. 

 Ortopedik operasyonlar: Ortopedi ameliyatları bazı kas hastaları için zamanında yapılması 

gerekmektedir. Oysa başta üniversite hastaneleri olmak üzere kamu hastanelerinde  (Örneğin 

skolyoz) iki yıl sonraya randevu verilmektedir. Bu durum hastanın operasyondan yararlanmasının 

önünde önemli bir engeldir. 

 Genetik tanı merkezleri: Kas hastalıklarını önemli bir bölümü genetik hastalıktır. Ülkemizde ne 

yazık ki genetik inceleme ve doğrulama yapacak merkezler sınırlıdır. Yine var olan genetik 

merkezlerinde sınırlı sayıda hastalık için inceleme yapılmakta ve yapılan incelemelerin de önemli 

bir kısmı sosyal güvenlik kapsamı dışında tutulmaktadır. 

 Rehabilitasyon cihazlarına ulaşım: Yaşam kalitesini yükselten rehabilitasyon araç-gereçlerine 

erişim hakkı sınırlıdır. Ayakta dik pozisyonlandırma yapan ve  ayağa kaldıran sandalyeler ihtiyaç 

sahiplerine verilmemekte ve sosyal güvenlik kapsamı dışında tutulmaktadır. Mekanik ve akülü 

tekerlekli sandalyelerin temini konusunda da uygulama herkese aynı tip sandalye vermeyi 

hedeflemektedir. Ne yazık ki kişinin özel koşulları dikkate alınmamaktadır. Solunum cihazları 

sosyal güvenlik kapsamındadır. Ancak sosyal güvenlik kurumuna dahil olmayan ve ekonomik 

yoksunluk içinde bulunan hastalar bu cihazlara Kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden temin etmeye çalışmaktadırlar. Oysa bu süreç; 

hasta ve yakınları için bürokratik engeller nedeniyle zor ve de zahmetlidir. Yaşamsal öneme sahip 
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bu cihazların geç temini ciddi ve telafisi mümkün olmayan durumların yaşanmasına neden 

olmaktadır.  

 Taburculuk sonrası takip: İlerleyici ve ağır seyreden nöromüsküler hastalıkları olan hastaların 

teşhis sonrası hastane çıkış programları ve takibi yapılmamaktadır. Takibin yapılmaması, zorunlu 

sunulması gereken psikolojik ve  fiziksel rehabilitasyon, evde bakım hizmetinin sağlanamaması 

hastalığın ilerleme hızı arttırmaktadır. Sağlık ve sosyal bakımın sağlanamaması önemli 

komplikasyonların oluşmasına neden olmaktadır. 

 Evde Bakım Hizmeti: Ağır seyreden nöromüsküler hastalıklarda (Örneğin ALS) evde sağlık ve 

sosyal  bakım hizmetleri verilmemektedir. Yine bu alanda uzmanlaşmış deneyimli ve bilgili 

personel kadroları bulunmaktadır. 

 Fizik-Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetleri: Ülkemizde Fizik-Tedavi ve Rehabilitasyon 

hizmetlerinin alınabileceği yerlerin sayıları ve nitelikleri yetersizdir. Türkiye’nin en önemli fizik 

tedavi merkezlerinden olan İstanbul Fizik Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bir alış-veriş 

merkezi inşaatı sonrası önemli bir bölümü kullanılamaz hale gelmiş ve Sağlık Bakanlığı gerekli 

tedbirleri almamıştır. 

 Sağlık kurumlarındaki erişilebilirlik: Sağlık  kurumları fiziksel koşulların engellilerin 

erişilebilirliği göz ardı edilerek düzenlenmektedir. Hastanelerde engelli tuvaletleri yoktur ya da 

yetersizdir. Yine hasta taşıma cihazları (liftleri) yeterli durumda değildir. 

 Sağlık hizmetlerinden yoksunluk: Hastanelere erişim tekerlekli sandalyeli kişiler için halen 

ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Evde sağlık hizmetlerinin yaygınlaşmaması da buna 

eklenince sağlık hizmetlerinden yararlanamayan çok sayıda kas hastası bulunmaktadır. Bu 

sorunun acilen çözümlenmesi gerekmektedir. 

 Genetik danışmanlık ve genetik merkezler: 30.12.1993 tarih ve 21804 sayı ile resmi gazetede 

yayınlanan Kalıtsal Hastalıklarla Mücadele Kanunu kapsamında “Devlet, kalıtsal kan 

hastalıklarından thalessemia ve orak hücreli anemi dahil olmak üzere, bütün kalıtsal kan 

hastalıklarıyla ve özürlülüğe yol açan diğer kalıtsal hastalıklarla koruyucu sağlık hizmetleri 

kapsamında mücadele eder. Bunun için gerekli ödenek Sağlık Bakanlığı bütçesine konulur. 

 Kalıtsal kan hastalıklarıyla ve özürlülüğe yol açan diğer kalıtsal hastalıklarla koruyucu sağlık 

hizmetleri kapsamında mücadele için gerekli önlemler ve bu konuda uygulanacak usûl ve esaslar 

Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”  denilmektedir. Nöromusküler 

hastalıklar konusunda yeterli çalışma olmadığı gibi kamuoyunu aydınlatıcı bilgilerin eksikliği söz 

konusudur. Bu durum nedeniyle özürlü birey sayısının artışı önlenememektedir. Ailelerin 

danışabileceği genetik danışma merkezlerinin sayısı arttırılmalıdır. Aynı zamanda kadın doğum 

uzmanlarına ailelerinde kalıtsal hastalık bulunan hastalarına verecekleri bilgiler konusunda 

periyodik bilgilendirici eğitimler düzenlenmelidir. 

 Nöromüsküler hastalıklar alanında uzmanlaşmış kadrolar:Kas hastalıkların tanısı alanında 

sorunlar devam etmektedir. Bu alanda deneyimli ve uzmanlaşmış uzman sayısı sınırlıdır. Teşvik 

edici önlemler alınmalıdır. 

 Danışma merkezleri ve doktor /hasta iletişimi:Ailelerin kas hastalıkları konusunda bilgi 

alabileceği yerler sınırlıdır. Hekim hasta diyalogunun geliştirilmesi noktasında çalışma 

yapılmasına ihtiyaç vardır. 

 Kas biyopsilerinin saklanması: Kas biyopsilerinin saklanması konusunda gerekli donanım 

hastanelerimizde bulunmamaktadır. Elektrik kesilmelerine karşı jeneratör sistemler vb. tekniklerle 

önlemler alınmalı, bakımları yapılmalı, gelişen teknoloji ile yenilemeler yapılmalıdır. Bu konuda 

hazırlanacak teknik şartnamelerde Elektrik Mühendisleri Odası ile işbirliği yapılmalıdır. 

 Fizyoterapist sayısındaki yetersizlik: Deneyimli ve uzmanlaşmış fizyoterapist sayısının azlığı 

nedeniyle kas hastaları yeterli rehabilitasyon hizmetinden yararlanamamaktadırlar. Sağlık 

Bakanlığı ,Türk Tabipler Birliği ve Yüksek Öğrenim Kurumu işbirliği ile ihtiyaç sayısı ve mezun 

sayısı veriler değerlendirilerek çalışma yapılmalıdır. 
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 Konsültasyon eksikliği: Konsültasyon eksikliği söz konusudur. Bir kas hastası konsültasyon 

gerekli alanlarda örneğin;  kardiyoloji, göğüs hastalıkları, cerrahi, ortopedi vb. muayenesini 

nörolojik takibinin yapıldığı hastanede yaptırabilmesi önemlidir. Ne yazık ki bu hizmet 

sunulmamaktadır. 

 Milli Eğitim Bakanlığına bağlı merkezler: Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı rehabilitasyon 

merkezleri sağlık hizmeti vermeye çalışmaktadır. Bu durum engelli bireylerin yetersiz ve yanlış 

sağlık hizmetleri almalarına neden olmaktadır. 

 Rehberlik Araştırma Merkezleri: Bir kişinin özel eğitime ihtiyacı olup olmadığına Rehberlik 

Araştırma Merkezleri karar vermektedir. Ancak bu merkezlerde kas hastalıkları alanında 

uzmanlaşmış personelin olmaması nedeniyle yanlış yönlendirmeler yapılmaktadır.  

 Psikolojik Destek: Ağır engellilik durumunun yarattığı sorunlar karşısında hasta ve ailesinin ciddi 

psikolojik sorunları bulunmaktadırlar. Bu alanda deneyimli psikologlara gereksinim vardır. 

 Beslenme: Hareket yetisi kaybetmiş ola kas hastalarında beslenme önemlidir. Bu alanda 

deneyimli diyetisyenlerin rehberliğinde takipleri gerekmektedir. Yine yutma ve çiğneme yetisi 

kaybetmiş kas hastalarının mide tüpü ile en uygun ve doğru biçimde beslenmeleri planlanmalıdır. 

Bu alanda yeterli koordinasyon sağlanamamaktadır. 

 Sözde tedavilerle mücadele: Bugün için büyük bir çoğunluğunun tedavisi bulunmayan kas 

hastalıklarına yakalanmış kas hastaları ve yakınları,  sözde tedavi umutları dağıtan birileri 

tarafında çok tehlikeli bir şekilde kullanılmaktadırlar. 

 Epidemiyolojik çalışmalar: Tedavisi imkansız olan hastalıklarla ilgili esas dikkate değer sürecin 

hastalıkla ilgili sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sağlanmasıdır. Bu süreçlerin sosyal açıdan iyi 

yönetilebilmesi için hastalara yönelik epidemiyolojik çalışmaların yapılması gerekir. Ne yazık ki 

halen kas hastalıkları alanında bir çalışma yapılmamıştır. 

 Hasta bilgilerinin ilgili STK lar ile paylaşılmaması: Hastanelerin, yine bu çıkar gruplarına 

ilişkin hastalarla ilgili çalışma yapan dernek, vakıf ve sosyal gruplarla hasta iletişim bilgilerini etik 

kurallara uygun olarak dahi olsa paylaşmaya yanaşmaması. 

 Kas Hastalıkları Merkezleri: Kas Hastalıkları merkezlerinin Türkiye Kas Hastalıkları ve Türk 

Nöroloji Derneği ile iş birliği içinde istenen yapıcı zemine kavuşturulması. 

 

Türkiye’de yaklaşık 100.000 civarında kas hastası olduğu tahmin edilmektedir. Bu gruptaki önemli 

hastalıklardan olan Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) bir motor nöron hastalığıdır (MNH). Güç kaybı, 

ileri derecede yorgunluk ve yutkunma zorlukları gibi komplikasyonlar, hastanın bağımsızlığını 

kaybetmesine sebep olur. Solunum yetmezliği ve ölümle sonuçlanabilen bu semptomlara sebep olan 

ALS’li hastalar arasında 10 yıldan fazla yaşayabilenlerin oranı %5 ile 10 arasındadır. Avrupa’da her 

100.000 kişide 2.08 gibi görülen ve nadir bir hastalık olan ALS, kişisel, sosyal ve ekonomik olarak ciddi 

sorunlar doğurabilmektedir (Chio, ve diğerleri, 2013).  

ALS-MNH Derneği’nden alınan bilgiler doğrultusunda, Türkiye’deki ALS hastalarının ve ailelerinin 

yaşadığı sorunlara bakıldığında ise, engelli bireylere yönelik sağlık hizmetlerinde düzeltilmesi gereken 

genel sorunlarla birlikte, ALS özelinde sorunlarla da karşılaşılmaktadır. Bu sorunlar arasında Özürlü 

Sağlık Kurulu Raporu hakkında sorunlar, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri hakkında sorunlar, tıbbi 

cihazlar ve tıbbi cihazlara erişim hakkında sorunlar sayılabilir. Ailelerin yaşadığı sorunlar arasında ise, 

sürekli bakım hizmeti sağladıkları için yaşanılan tükenmişlik sendromu, tutulan bakıcının ücretinin aile 

tarafından karşılanması gibi sorunlar yer almaktadır.  

Özürlü Sağlık Kurulu Raporu alınırken, hastaların farklı kliniklere götürülmesi ALS hastaları için 

çeşitli sorunlara sebep olabilir. ALS hastasının bir odada bulunup kurul tarafından muayene edilmesi bu 

sorunların önüne geçebilir. ALS hastaları uzun süre yatmak zorunda kaldığı için fizik tedavi ve 

rehabilitasyon hizmeti, ALS hastaları için büyük bir önem teşkil etmektedir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon 

hizmetleri uygulanmayan hastalarda disotonomi, nöropatik ağrı sendromu, omuz, diz ve kalça donması 
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görülmektedir ve hastalığın ilerleme hızı artmaktadır. Tıbbi cihazlar hakkında yaşanan sorunlar arasında 

ise ALS hastalarının temel yaşamsal desteğini sağlayan solunum cihazı (ventilatör) hakkında yaşanan 

sorunlar ön plana çıkmaktadır. Sağlık kurulu raporunda ‘Ventilatör kullanması zorunludur.’ ibaresinin 

SGK tarafından ikinci el cihazlarla karşılanması ve Türkiye’de sıklıkla yaşanan elektrik kesintileri önemli 

sorunlar arasındadır. Ventilatörler hakkında yaşanan sorunlar sebebiyle yaşatılabilecek bir hasta 

kaybedilmektedir.  

ALS-MNH Derneği’nden alınan bilgilere göre, ALS hakkında Türkiye’de herhangi bir epidemiyolojik 

çalışma3 yapılmamıştır. Türkiye’de bulunan ALS hastalarının sayısı 8000-10000 arası olduğu tahmin 

edilmektedir. ALS-MNH Derneği’nce İstanbul ve İzmir’de yapılan ‘Yaşamak Yetmez Yaşatmak da 

Lazım’ projesinin sonuçlarına göre, hastaların %92.3’ü konuşma ve yutma terapisi desteği, %88.5’i 

psikoterapi desteği almamış ve hastaların büyük çoğunluğunun rehabilitasyonu hasta yakınları tarafından 

sağlanmakta iken büyük çoğunluğu rehabilitasyon desteğinden yoksundur.  

Son yıllarda açılan Nöromüsküler Hastalık Merkezlerinin açılması olumlu  bir gelişme olmakla 

birlikte, İstanbul Sadi Konuk örneğinde de görüldüğü üzere, merkeze başvuran veya erişebilen hasta 

sayısının oldukça düşük olduğu gözlenmektedir. Kas hastalarının önemli bir bölümü evlerinden dışarı 

çıkmakta zorluk çeken, ilave sağlık sorunları da yaşayan kişilerdir. Merkezlerde verilen hizmetlerin 

yaygınlaşabilmesi için, hizmet sunumunun genişletilmesi ve desantralizasyonu gereklidir. Dünya Sağlık 

Örgütünün bu konudaki çözüm önerisi; mevcut sağlık altyapısı içinde temel rehabilitasyon hizmetleri 

geliştirilmesi ve rehabilitasyon hizmetleri sunumunun toplum temelli rehabilitasyon aracılığıyla 

güçlendirilmesidir. (WHO, 2011). Merkezlerde kas hastalıkları konusunda uzmanlaşan hekim ve 

terapistlerin, evde bakım hizmetleriyle görevli hekim ve personellerle koordineli çalışabileceği ‘toplum 

temelli rehabilitasyon hizmet’ modellerinin geliştirilmesi Türkiye için geçerli bir çözüm olacaktır.  

  

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri 

 

Engelli bireylerin ağız ve diş sağlığı, engelli bireylerin diğer sorunları içinde arka plana itilmekte ve 

ihmale uğramaktadır. Dişlerini fırçalayamayan ve düzenli beslenemeyen engelli bireylerin ağız ve diş 

sorunları çıkmaktadır. Bu sorunların tedavisi ise, özellikle ağır zihinsel engeli olan kişiler için, normal 

klinik şartlarında sağlanamayacak durumlar oluşturabilir. Bu tür durumlarda genel anestezi yoluyla 

ameliyat şartlarında uyutulmakta ve gerekli olan tüm diş tedavileri sağlanmaktadır.  

  

                                                           
3 İnsan topluluklarında sağlık problemlerinin veya olayların dağılımını, görülme sıklıklarını ve nedenlerini gösteren araştırmalar.  

ÖNERİ 3: TIBBİ REHABİLİTASYON HİZMETLERİNİ DÜZENLENMESİ VE YAYGINLAŞMASI İÇİN; 

I. Fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniklerinde yoğun bakımdan sonra ara yoğun bakım hizmeti veren 

birimler oluşturulması, 

II. İstanbul’da rehabilitasyon hizmeti sunan hastanelerin sayısının ve hasta yatak kapasitelerinin 

arttırılması, 

III. Tıbbi rehabilitasyon ekip elemanlarının hastanelerde istihdam edilmesi, kadroların açılması, 

IV. Nöromüsküler hastalıklar merkezlerinin alt yapılarının güçlendirilmesi, İstanbul’da yeni merkezler 

açılmasının Sağlık Müdürlüğü tarafından teşvik edilmesi, 

V. Evde sağlık ve bakım hizmetlerinin kurum merkezli rehabilitasyon hizmetleriyle koordineli 

çalışmasının sağlanması, 

VI. Toplum temelli rehabilitasyon modellerinin geliştirilmesi gerekmektedir. 
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Diş taramaları yapılmayan engelli çocukların taramalarını, diş hekimlerinin kendi ceplerinden 

ödedikleri durumların basına yansıması4, engelli bireylerin ağız ve diş sağlığı için atılması gereken 

adımlar olduğunun göstergesi olarak sayılabilir.  

 

YAŞLILARA SUNULAN HİZMETLERDE MEVCUT DURUM ANALİZİ 

 

Türkiye nüfusu hızla yaşlanmaktadır. Son 15 yıl içinde 75 yaş üstü nüfusun oranı 2.5 kat artmıştır. 

İstanbul’da 65 yaş üstü nüfusun genel nüfusa oranı %6.2 olup, Türkiye geneline göre % 2 daha azdır.  

 

Sağlık Bakanlığının 2013 yılında yürüttüğü Ulusal Hastalık Yükü Çalışmasının sonuçlarına göre diğer 

gelişmiş ülkeler gibi Türkiye de iskemik kalp hastalığı, bel ve boyun ağrısı ve diyabet gibi bulaşıcı 

olmayan hastalıkların artan etkisi ile karşı karşıyadır(Sağlık Bakanlığı, 2013). Bu hastalıklar yaşlılıkla 

riski ve sıklığı artan hastalıklardır.  

 

2015’te yayımlanan araştırmada, ayda bir kez veya daha fazla hastane ve sağlık ocağına gittiğini 

belirten yaşlıların oranı %48.8 iken, hastane veya sağlık ocağına hiç gitmediğini belirtenlerin oranı sadece 

%4.4’tür (Şentürk & Ceylan, 2015). Aynı araştırmada, katılımcıların %26.7’si, son 5 yıl içerisinde en az 

bir kere hastanede yatarak tedavi olduğunu belirtmiştir.  

 Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan “Yaşlanma 2002 Uluslar arası Eylem Planı” 

sonrasında,  Türkiye’de 2007 yılında “Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı” tamamlandı. 

Bu planın öncelikleri; yaşlılar ve kalkınma, yaşlılıkta sağlık ve refahın artırılması ve yaşlılıkta olanaklar 

sunan, destekleyici ortamların sağlanması olarak belirlenmişti. 2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı bünyesinde Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı  yaşlı hizmetlerinden 

sorumlu bir Genel Müdürlük kuruldu.  Eylem planı dahilinde “evde bakım hizmetleri”, “kronik obstrüktif 

hastalıklarda bakım hizmetleri”, “obeziteyi önleme ve aktivite”, “sağlıklı beslenme ve hareketli hayat” 

gibi bazı konulara ağırlık verildi (ASPB, 2013).  

2015 yılında Sağlık Bakanlığınca hazırlanan “Türkiye Sağlık Yaşlanma Eylem Planı ve Uygulama 

Programı”’nda yaşlıların sağlığına yönelik müdahale planları önem sırasına göre listelendi.  Toplam beş 

basamaktan oluşan bu müdahaleler, 

 

1) Bütün yaşlılar için egzersiz, fiziksel aktivite ve rehabilitasyon hizmetlerinin geliştirilmesi, 

2) Yaşlılara yönelik evde sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, 

3) Yaşlılıkta nöro-psikiyatrik hastalıklar, yeti yitimi, yaşlı istismarı ve şiddet konularında 

planlamalar ve etkinlikler yapılması, 

4) Yaşlılıkta tanı, tedavi ve izleme hizmetlerinin uygun ve etkili işlemesinin sağlanması,  

5) Sağlık çalışanlarının, sağlık hizmeti verenlerin eğitiminin düzenlenmesi 

olarak sıralanmaktadır (Sağlık Bakanlığı, 2015).  

 

Evde bakım hizmetlerinin öneminin vurgulandığı raporda, yaşlılığa yönelik sağlık hizmeti veren 

çalışanların eğitimi de dikkat çekmektedir. Bu noktada yaşlı bireylere yönelik sağlık hizmeti veren 

geriatristlerin önemi ön plana çıkmaktadır.  

 

Yaşlı Tıbbı anlamına gelen geriatri sözcüğü, tüm dünyada yaşlılık bilimi olarak anılır. Geriatri, 

yaşlı sağlığını da içerir ve yaşlı bireylerin sağlığına yönelik çok yönlü değerlendirmelerle yaşlı bireyin 

sağlığını koruması, hastalıklarının önlenmesi, toplumdan soyutlanmadan yaşamlarını sürdürmeleri gibi 

                                                           
4 http://www.hurriyet.com.tr/en-buyuk-sorunlari-dis-sagligi-olan-zihinsel-engellilere-ucretsiz-dis-taramasi-yaptilar-37175543 
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hedefleri vardır. Hedefler arasında yer alan yaşlı bireyin sağlığının korunması, sadece hasta olan yaşlı 

bireylere değil, geriatrinin aynı zamanda sağlıklı olan yaşlı bireyler için de önemli bir dal olduğunu 

gösterir (Türk Geriatri Vakfı, 2017).  

 

Rehabilitasyon hizmetinde olduğu gibi, geriatri hizmeti de bir ekip olarak sağlanmalıdır. Ekibin 

başında yaşlı bireylerin sağlık sorunlarını önleme ve tedavisi konusunda uzmanlaşmış tıp doktoru olan 

geriatristler bulunur. Bu ekipte, hemşire, sosyal hizmet uzmanı, fizyoterapist, ergoterapist (iş ve uğraşı 

terapisti), diyetisyen, psikoterapist ve farmakolog gibi uzman kişiler bulunur (Türk Geriatri Vakfı, 2017). 

Geriatri ekibin başı olan geriatristleri eğitimi iç hastalıkları uzmanlık eğitimden sonra alınan 3 yıllık 

geriatri yan dal eğitimi ile gerçekleşmektedir. 

 

Şu anda geriatri hizmetinin verildiği hastane sayısı İstanbul’da 85, Türkiye genelinde 18’dir6 ve 

Türkiye’de sadece 6 ilde bulunmaktadır (Akademik Geriatri Derneği, 2017). European Union Geriatric 

Medicine Society’nin, Akademik Geriatri Derneği’nden aldığı verilere göre, Türkiye’de toplam 80 

geriatrist ve 200 geriatri yatağı bulunmaktadır (EUGMS, 2017). 

 

Türkiye’de sadece 6 ilde geriatri hizmeti veren hastane bulunduğunu ve sadece 80 uzman olduğu 

düşünüldüğünde, geriatri hizmetinden yararlanmak isteyen yaşlı bireylerin sıkıntı yaşayacağını söylemek 

mümkündür. 2016 yılı yaşlı nüfusu göz önünde bulundurulduğunda, bir geriatrist başına düşen yaşlı birey 

sayısının 83.143 ve geriatri yatağına düşen hasta sayısının 33.257 olduğu görülmektedir.  

 

2015 verilerine göre Türkiye’de bulunan nitelikli yatak sayısı 106.279’dır. Türkiye nüfusunun 

%8.3’ünün yaşlı nüfusu olduğu düşünüldüğünde, geriatri yatak sayısının toplam yatak sayısının %0.18’i 

olduğunu hesaplamak, Türkiye’deki geriatri yatağının eksikliğini göz önüne sermek için yeterlidir.   

 

Geriatri alanında çekilen hizmet sunumu sıkıntısının sadece hekim sayısıyla sınırlı kalmadığı 

yukarıda sayılan uzmanlıklarla da görülebilir. Aynı zamanda rehabilitasyon ekibi için geçerli olan insan 

kaynağı eksikliği yaşlı bireylere sunulan sağlık hizmetleri için de geçerlidir. Yapılan bir araştırmada fizik 

tedavi ve rehabilitasyon polikliniğine başvuran hastaların beşte birinin 60 yaş ve üstü bireyler olduğunu 

görmek (Bakar, 2002), yaşlı bireylere yönelik sağlık hizmetlerinin sadece geriatri ile sınırlı olmadığını 

görmek için yeterlidir. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi, Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA), Marmara 

Üniversitesi Pendik Araştırma Hastanesi, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Acıbadem Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 

Tıp Fakültesi, İstanbul Bilim Üniversitesi, Bezm-i Alem Üniversitesi 

6 İstanbul: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi, Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim Ve Araştırma Hastanesi (GATA), 

Marmara Üniversitesi Pendik Araştırm Hastanesi, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Acıbadem Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Bilim Üniversitesi, Bezm-İ Alem Üniversitesi Ankara: Ankara Üniversitesi İbn-İ Sina Hastanesi, Gazi 

Üniversitesi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Güven Hastanesi, Hacettepe Üniversitesi İzmir: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dokuz Eylül 

Üniversitesi Tıp Fakültesi, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri: Erciyes Üniversitesi, Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi 
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ENGELLİ VE YAŞLILARIN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİNDE MEVCUT DURUM 

ANALİZİ 

 

Erişilebilirlik; engelli bireylerin yaşamın tüm alanlarına bağımsız olarak tam ve etkin katılımlarını 

sağlamak üzere fiziki çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojileri ve sistemlerine diğer bireylerle eşit 

koşullarda erişimini ifade eder (Sağlık Bakanlığı, 2016). 

Anayasa önünde pozitif ayrımcılığın eşitlik ilkesine aykırı olmayacağı "Çocuklar, yaşlılar, 

özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malûl ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik 

ilkesine aykırı sayılmaz." maddesiyle belirtilir.  5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun; engellilerin 

bağımsız yaşayabilmelerini ve yaşamın tüm alanlarına tam ve etkin katılımlarını sağlamak ve engelli 

bireylerin eşit koşullarda fiziki çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknoloji ve sistemleri dahil olacak 

şekilde bilgi ve iletişim olanaklarına, hem kırsal hem de  kentsel alanlarda halka açık diğer tesislere ve 

hizmetlere erişimini sağlamak için uygun tedbirler alınacağını taahhüt eder. Ancak yine de engelli 

bireylerin günümüzde yaşadığı erişim sorunları aşikardır. 

Konu sağlık kurumlarının erişilebilirliği olduğunda, durum daha önemli bir hal almaktadır. 

Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme’de, sağlık hakkı 

engellilerin engelliliğe dayalı ayrımcılığa uğramaksızın ulaşılabilir en yüksek sağlık standardından 

yararlanma hakkı olarak tanımlanmış olsa da, engelli bireylerin sağlık kurumlarından yararlanmasını 

sağlayacak ve/veya kolaylaştıracak, rampa, park yerleri, erişilebilir muayene odaları, uygun araç gerecin 

olmaması gibi yapısal engeller, engellilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmasının önünde bir engel 

oluşturmaktadır ve bu da engelli bireylere karşı ayrımcılığa sebep olmaktadır (ÖZİDA, 2010). TOHAD’ın 

Engelli Hakları İzleme Raporu’nda da incelediği şekilde, Türkiye’deki sağlık kurumlarının büyük 

bölümünde rampa, asansör, engelli tuvaleti gibi, engelli bireylerin sağlık kurumlarından faydalanmasını 

kolaylaştıracak ve faydalanmasını sağlayacak yapısal unsurlar bulunmamaktadır (TOHAD, 2015). 

 

Sağlık hizmetlerine erişim, sadece sağlık hizmetinin verildiği binalarla sınırlı değildir. Engelli bir 

bireyin sağlık hizmetine erişmek için yaşadığı binadan rahatça çıktığı varsayılırsa bile, sağlık hizmetine 

gitmek isteyen engelli bireyler çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Tablo 11’de, Ulusal Engelliler Veri 

Tabanında kayıtlı olan engelli bireylerin fiziksel çevre düzenlemelerinin uygun olmadığını söyleyen 

engelli bireylerin oranı verilmiştir (Sağlık Bakanlığı, 2010).   

 

ÖNERİ 4: YAŞLI SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN; 

 

1. Geriatri uzmanlarının yan dal ihtisaslarını bitirdikten sonra İstanbul’daki eğitim araştıma hastanelerinde 

istihdam edilmesi, 

a) Bu uzmanların mecburi hizmete giderek Genel Dahiliye Uzmanı gibi çalıştırılmaları uygun 

olmamaktadır. 

2. Hekim dışı geriatri ekibininin (fizyoterapist, sosyal çalışmacı, psikolog, diyetisyen, uzman hemşireler...) 

geriatri hizmeti sunan hastanelerde istihdam edilmesinin sağlanması, 

3. Yaşlı sağlığında koruyucu hekimlik uygulamalarını SGK ödemelerine dahil edilmesi (örneğin kanser 

taraması ancak bir hastalık tanısı konulursa ödenebiliyor), 

4. Koruyucu yaşlı sağlığı hizmetlerini vermekle görevli olan toplum sağlığı merkezlerinin sayısının arttırılması, 

5. Yaşlı bireylere aşılamanın (grip, pnömoni...) arttırılması ve yaygınlaşması ile bu konuda hekim ve toplumun 

eğitilmesi, 

6. Toplum sağlığı açısından egzersiz ve beslenme eğitimi, yaşlılık eylem planının uygulamasının 

yaygınlaştırılması ve belediyelerle koordineli olarak çalışmaların genişletilmesi gerekmektedir. 
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Tablo 11. Fiziksel Çevre Düzenlemelerinin Kendilerine Uygun Olmadığını  

Söyleyen Engelli Bireylerin Yüzdeleri 

  
Görme 

Engelli 

İşitme 

Engelli 

Dil ve 

Konuşma 

Engelli 

Ortopedik 

Engelli 

Zihinsel 

Engelli 

Ruhsal 

ve 

Duygusal 

Engelli 

Süreğen 

Hastalık 

Çoklu 

Engellilik 

Oturduğu Bina 69,20% 59,50% 51,70% 70,80% 62,60% 59,10% 69,50% 68,30% 

Kaldırım, yaya yolu ve 

yaya geçidi 
71,30% 59,80% 54,10% 71,90% 62,50% 59,10% 69,80% 69,70% 

Kamu Binaları 62,80% 54,10% 48,10% 63,80% 53,50% 56,20% 60,90% 60,00% 

 

 

Tablo 11’deki verilerden de görüldüğü üzere, sağlık hizmetlerine ulaşmak isteyen bir engelli 

bireyin, sağlık hizmeti verilen binaya gitmeden önce aşması gereken başka engeller vardır. Soruna 

bütüncül bir bakış açısıyla bakılıp, engelli bireylerin sağlık hizmetlerine erişiminin sadece bir binayla 

sınırlı kalmadığını benimsemek gerekmektedir.  

 

 Fiziksel engellerin dışında, insan ve materyal kaynaklı engeller, görme, işitme ve konuşma engelli 

bireylerin sağlık hizmetlerine erişiminde sorunlara sebep olmaktadır. Örneğin, işaret dili bilen personel 

eksikliği, işitme engellilerin sağlığa erişimde yaşadıkları ayrımcılık deneyiminin diğer gruplara göre daha 

sık olmasına sebep olmaktadır (ÖZİDA, 2010). 

 

 İletişim erişilebilirliği açısından en dezavantajlı olan kişiler kuşkusuz işitme kaybı yaşayan 

bireylerdir. Türkiye’de işitme cihazı kullanarak yaşamlarını sürdürenlerin oranı toplam nüfusun 

%3.7’sidir.İşitme cihazı kullanamayacak derecede işitme kaybı olanların oranı da %0.01 düzeyindedir. 

Bu oranlar yaklaşık 3 milyon kişinin işitme kaybıyla yaşadığını göstermektedir (TUİK, 2011).  

 İşitme engelli bireylerin sağlık hizmetlerine erişimde yaşadıkları en önemli sorunlardan biri 

yaşadıkları iletişim engelleridir. Bu alanda Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Engelsiz 

Sağlık İletişim Merkezi (ESİM) örnek bir uygulamadır. Mobil bir uygulama olan ESİM işitme engelli 

vatandaşların acil bir sağlık durumlarında kişisel telefonlarından 112 acil servise anında ihbar 

yapmalarına, ihtiyaç anında görüntülü konuşma başlatabilmelerine, ve anlık mesajlaşma yapabilmelerine 

olanak sağlamaktadır. Bu sistem kişilerin IOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı cihazlarına 

indirilerek kullanılabilmektedir. Ancak 2015 yılı Aralık ayında uygulamaya konulan bu sisteme kaç 

işitme engelli bireyin üye olduğu, bugüne kadar kaç kişinin bu sistemi kullandığı, vb konularda elimizde 

bir veri bulunmamaktadır.  

 Engelli bireyler için iyi bir uygulama örneği olarak www.koklearimplant.org web sitesi verilebilir. 

İmplant kullanan işitme engelli bireyler için bir rehber özelliği taşıyan bu site, İşitme Engelliler ve 

Aileleri Derneği tarafından, kendilerine yöneltilen benzer sorulardan yola çıkılarak hazırlanmış olup, 

2.000 kişiyi aşkın implant kullanıcısının sorularını bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve tabletler aracılığıyla 

implant kullanıcılarına yardımcı olmaktadır. Bu tür pratik uygulamaların farklı engel grupları için 

yaygınlaşması, engelli bireylerin tıbbi cihaz vb. Konularda yaşadıkları sorunları olabildiğince hızlı 

gidermek için önemli bir adım olacaktır. 

Hastane ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin (ADSM) görme ve işitme engelliler için 

erişilebilirliğinin bilgi edinme başvurusu dahilinde araştırıldığı çalışmanın sonuçları Tablo 12’de 

gösterilmektedir (TOHAD, 2013). Bu tabloya göre hastane ve ADSM’ lerin %34’ünde işaret dili 

tercümanı, %88’inde Görme engelliler için Braille veya farklı formatlarda hasta hakları bilgi yazısı ve 

http://www.koklearimplant.org/
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tıbbi onam formu, %20’sinde engelli tuvaleti bulunmamaktadır. Bu tablo incelendiğinde 2006 yılında 

yasalaşan Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına İlişkin Sözleşmesinin  erişilebilirlik açısından  önemli bir 

maddesi olan “bilişim erişilebilirliği” konusunda pek yol kat edilemediği gözlenmektedir. Web sayfaları 

işitme ve görme engelli bireyler için uygun olan kurumların oranı %10’un altındadır. 

 

Tablo 12. Hastane ve Ağız Diş Sağlığı Merkezlerindeki Hizmetlerin Engelli Erişimine Uygunluk 

Verileri (250 hastane ve ADSM) 

 

Düzenleme Konusu 

 

Var 

 

Yok 

250 

Kuruluşta 

Uygulama 

Oranı 

İşaret Dili Bilen Personel Durumu 164 86 0,66 

Görme Engelli Bireyler İçin Hasta Hakları Bilgi Yazısı, Tıbbi Müdahale 

Onam Formu vb. Evrakların Kabartma (Braille) Alfabe ile Çıkışları ya da 

CD, MP3 vb. Materyaller Bulunma Durumu 

29 221 0,12 

Polikliniklerinde Engelli Hastalara Yardımcı Olmakla Görevlendirilmiş Bir 

Birim Bulunma Durumu 

119 131 0,48 

Polikliniklerinde İşlemlerini Kendi Yapamayacak ya da Kendini İfade 

Edemeyecek Durumdaki Engelli Hastalara Yardımcı Olmakla 

Görevlendirilmiş Personel Durumu 

195 55 0,78 

TSE Standartlarına (TS 911’e) Uygun Engeli Tuvaletleri Bulunma Durumu 199 51 0,80 

Engelli Bireylerin Kişisel Öz Bakımlarını Yamak Üzere; İçinde Duş, Alt 

Değiştirme Ünitesi vb. Donanım Bulunan Özel Odalarının Bulunma 

Durumu 

74 176 0,30 

Web Sayfalarının, Görme Engelli Bireylerin Ekran Okuyucu Programlar 

Bakımından Uygun Bir Altyapıya Haiz Olma Durumu 

18 232 0,07 

Web Sayfalarının, İşitme Engelli Bireyler İçin Basitleştirilmiş Dil, Görsel 

Anlatımlar vb. Bakımından Uygun Bir Altyapıya Haiz Olma Durumu 

41 209 0,16 

 

 Aynı çalışmada bilgi edinme başvurusu yapılan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hastane 

Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Birimi,  kurumlarına bağlı sağlık tesislerinde 1607 işaret dili bilen 

personel bulunduğunu belirtmiştir. Hastanelere yapılan bilgi edinme başvurularında ise birçok hastanede 

işaret dili bilen personel olmadığı belirtilmiştir(TOHAD, 2013). Yetkililer tarafından verilen yanıt ile 

saha çalışmalarında ortaya çıkan veriler arasında uyumsuzluk mevcuttur. 

 İşaret dili bildiği beyan edilen personelin aldığı eğitim süresi de dikkat edilmesi gereken bir 

husustur. Temel işaret dili eğitiminin süresi 120 saat olmalıdır ve kursu bitiren kişinin Milli Eğitim 

Bakanlığının sınavından geçmesi gereklidir.  Ayrıca, işaret dilinin tüm dillerdeki gibi seviyeleri bulunur.  

Hastanelerde çalışan işaret dili bilen personelin kaçının temel, orta, ileri düzey vb. işaret dili 

bilgisine/sertifikasına sahip olduğuna dair herhangi bir bilgi yoktur.  

 İşitme cihazı veya koklear implant kullanan işitme engellilerin sağlık hizmetine erişiminde önemli 

bir ihtiyaç da indüksiyon döngü (İD) sistemidir. Bu sistem özellikle geniş mekânda seslerin daha iyi ve 

anlaşılabilir duyulmasını sağlar. Bu sistemlerin hastane bankolarında bulunması işitme kaybı yaşayan 

kişilerin işitme engellerini ortadan kaldıracaktır.  

Engelli Bireylerin Sağlık Merkezlerine Ulaşımı 

Engelli bireylerin şehir için toplu taşıma ile ulaşımı konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 

son yıllarda yapılan çalışmalarla önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Toplu taşımanın mümkün olmadığı 
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durumlarda Büyükşehir veya bazı İlçe Belediyeleri engelli bireyler için ücretsiz taşıma olanakları 

sunmaktadır.  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınan bilgilerde, engelli bireylere yönelik ulaşım 

çalışmalarında; 

 

 İstanbul genelinde 2008-2017 yılları itibarı ile, 10.809 adet sokak geçişi, 885 adet sinyalize 

kavşak ve 4.099 adet kontrolsüz geçişte fiziksel engelliler için 101.724 m2’lik rampa 

düzenlemeleri yapıldığı, 

 292 noktada sesli trafik sinyalizasyon sistemi kurulduğu, 

 2010-2015 yılları arası engellilere yönelik 52.990 adet kenarı kıvrık levha takıldığı, 

 İstanbul genelinde yılda ortalama 65.000 m2 yaya geçidi çizgisi çalışması yapılıyor 

olduğu, 

 85 adet Kabartma kavşak tabelaları yapıldığı 

 Rampalı veya asansörlü üstgeçitler yapılmakta olduğu, 

 Avcılar-Söğütlüçeşme Metrobüs Hattı’nda durak üstgeçitlerine erişilebilirlik için rampa, 

yürüyen merdiven ve asansörler yapılmakta olduğu 

 Otoparklarda engelliler için yer ayırıyor, süreli ücretsiz hizmet verildiği,  

 Engelli bireylerin kimlik kartlarının “İstanbulkart” ile birleştirilerek hem elektronik bilet, 

hem de elektronik kimlik olarak kullanılmak üzere bir projenin olduğu,  

 Duraklarda ve toplu taşıma araçlarında Akıllı Ulaşım Sistemi (Akyolbil) projesi ile 

yolcularımıza sesli ve görüntülü yol bilgisi verildiği, 

 Engelli yolcularımıza gidecekleri güzergahtaki otobüslerin erişilebilir olup olmadığı ve 

hareket saatleri bilgisini 3n.iett.gov.tr adresinden verildiği, 

 Yaklaşık 100 bin engelli bireye ücretsiz ulaşım imkanı sağlandığı, 

 Raylı Sistemlerin engelli ve yaşlılar için erişilebilir hale getirildiği (turnike geçişleri, 

araçlar, WC, sesli uyarı, bilgilendirme ve uyarı sistemleri, görme engelliler için hissedilir 

yüzey) belirtilmiştir. 

 

Şehir hatları vapurlarındaki çalışmalar ise;  

 

 Boğaz ve Haliç hatlarında hizmet veren yeni nesil yolcu vapurlarının engellilere de uygun olarak 

tasarlanarak hizmete alındığı, 

 Eski nesil şehir hatları vapurlarındaki donanım yetersizlikleri nedeniyle, fiziksel engelli yolculara 

ve refakatçilerine ücretsiz seyahat imkânı sağlandığı, 

 İskelelerin engelli ve yaşlılara uygun hale getirilmekte olduğu, 

 Engelli geçişi kolaylığı sağlayan 4 adet yeni motor tipi gemi alımı yapıldığı belirtilmiştir.   

 

Son olarak bilişim erişilebilirliği çalışmaları hakkında, bu çalışmaların en önemli bölümünü toplu 

ulaşım hizmetlerinin oluşturduğu belirtilmiştir. Bu çalışmalara örnek olarak;  

 

 İETT tarafından sunulan kurumsal web sayfası ve mobiett uygulamasının erişilebilir hale 

getirilmesi, 

 Otobüslere sesli iç ve dış anonsların ve bilgi ekranlarının entegre edilmesi, 

 Metro İstanbul tarafından sunulan web sayfası ve mobil uygulamaların erişilebilir hale getirilmesi, 

 Metrolarda erişilebilir anons ve bilgilendirmelerin düzenlenmesi, 

 İstasyonlar için Braille yazılı haritaların hazırlanması, 

 Beyaz Masa, İSKi, Trafik Müdürlüğü gibi birimler tarafından sunulan web sayfalarının ve mobil 

uygulamaların her birey tarafından kullanılabilirliğinin sağlanması olduğu belirtilmiştir.  
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Engelli bireylerin sağlık hizmetlerine erişimi için yapılacak her türlü iyileştirme, yalnızca engelli 

bireylerin değil geçici engeli olanların, yaşlıların, hamilelerin, bebek arabalıların ve çocukların gibi, 

toplumun her türlü üyesinin sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılmsına hizmet eder. (Sağlık 

Bakanlığı, 2012). Bu bağlamda evrensel tasarım ilkeleriyle gerçekleştirilen erişilebilirlik çalışmaları 

sadece engelliler için değil, tüm kullanıcıların bağımsızlık duyguları, sosyalleşmeleri ve özgüvenlerine 

olumlu katkıda bulunur.  

 

 

 

SONUÇ 

ANALİZ ÖZETİ VE HEDEFLER 

 

“İstanbul’da Engelli ve Yaşlılara Yönelik Sağlık Hizmetlerinin Analizi ve Hedefler”  başlıklı raporda; 

‘engelli sağlık kurulu raporlaması’, ‘sağlık ve tıbbi rehabilitasyon hizmetleri’, ‘sağlık hizmetlerine erişim’ 

ve ‘yaşlı sağlığı hizmetleri’ alt başlıkları yer almaktadır.  

 

Engelli Sağlık Kurulu Raporlaması 

Engelli Sağlık Kurulu raporlanması konusunda ana sorunlar; Ulusal Engelli Veri Bankasına tüm engelli 

bireylerin kayıt edilmemesi, rapor veren bazı hastanelerde yığılmalar olması, rapor randevularının geç 

tarihlere verilmesi,  raporlamada standart dışı uygulamalar, bazı hekimlerin yeterli bilgiye sahip 

olmamaları, sağlık kurumlarına ulaşım sırasında engelli bireylerin ve ailelerinin yaşadıkları problemler, 

ağır engelli(yatağa bağımlı) kişilerin hastaneleri getirilmesindeki zorluklar, engelli çocukların raporlama 

sistemindeki aksaklıklar olarak özetlenebilir. Çocuk engellilerin erken tanılanması ve erken müdahale 

programlarının geliştirilmesi konusu bu raporun kapsamını aşan bir konudur. Bu konuda ilgili paydaşların 

ortak çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.  

 

ÖNERİ 5: ENGELLİ VE YAŞLI BİREYLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMLERİNİN 

KOLAYLAŞTIRILMASI İÇİN; 

I. İstanbul Sağlık Müdürlüğü’nün İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışma gerçekleştirerek, 

toplu taşıma hizmetlerinin geliştirilmesi ve şehir içindeki mimari engellerin azaltılması, 

a. Sağlık merkezlerine yakın bölgelere ve ana arterlerdeki erişim düzenlemelerine öncelik verilmesi, 

II. Hastanelerde erişilebilirlik izleme ve denetlemelerinin arttırılması, 

III. Diğer kurumlara göre fiziki ve hizmete erişimleri daha kötü olan ADSM’lerde ve Aile Sağlığı 

Merkezleri’nde erişilebilirlik izleme ve denetlemeye ağırlık verilmesi, 

IV. İstanbul’da özel sağlık kuruluşları ve hastanelerde izleme ve denetleme arttırılması, 

V. RAM’larda mimari erişilebilirliğin arttırılması, 

VI. ÖERM’lerde mimari erişilebilirliğin arttırılması, 

VII. Görme ve işitme engelli bireyler için iletişim erişilebilirliği sağlanması için sağlık merkezleri ve 

hastanelerde, 

a. İşaret dili bilen personel bulundurulması, 

b. İşaret dili bilen personelin yabancı dil tazminatı alması, 

c. Web sitelerinin görme ve işitme engellilere uygun hale getirilmesi (bilişim erişilebilirliği 

sağlanması), 

d. Mobil uygulamaların erişilebilir olması (işitme engellilerin telefon kullanamadığı gibi durumlar...), 

VIII. Sağlık hizmetlerine erişebilmede özel ihtiyaçların dikkate alınmasında esnek hizmet modelleri 

geliştirilmesi (tekerlekli sandalye kullanan bir kadın için özel jinekolojik muayene, ağız ve diş sağlığı 

merkezlerinde özel düzenleme vb.) gerekmektedir.  
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Engelli Sağlık Kurulu Raporlaması konusunda hedefler: 

1. Engelli Sağlık Kurulu Raporu veren tüm hastanelerden verilen raporların Medulla Sistemi’nde yer 

alması sağlanmalıdır. 

2. Ulusal Engelli Veri Tabanı /Bankası güncellenmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. 

3. Engelli Sağlık Kurulu Raporu veren hekimlere hizmet için eğitimler düzenlenmeli, rapor 

standardizasyonu sağlanmalıdır. Hekimlerin verdikleri raporun sorumluluğunu taşımaları için 

performans sisteminde ödeme yapılmalıdır.  

4. Daha önceki yıllarda çalışmaları yapılmış olan, çocuk (Çocuk ve Ergenler İçin Özel Gereksinim 

Raporu – ÇÖZGER) ve erişkin engelli bireyler için sağlık kurulu raporlama yönetmeliği üzerinde 

tekrar çalışılarak, yönetmelik çalışmalarının hızla tamamlanmalıdır.    

  Yeni yönetmelik için öneriler: 

a. Tanı ve değerlendirmenin fonksiyona bağlı olması ve tıbbi raporlama yanında sosyal 

değerlendirmenin de bulunması, 

b. Rapor talebinde bulunan kişinin beyan ve isteklerinin raporda yer alması (Örn: Evde 

bakım veya özel eğitim ihtiyacı gibi...), 

c. Engellilik yüzdeki %40 sınırının kaldırılması, sağlık kurulu raporlarının kişinin 

ihtiyaçlarını belgelemesi 

5. Sağlık Kurulu Raporu veren hastanelere başvuruların İstanbul ili içindeki belirli hizmet alanlarına 

göre belirlenmelidir. İstanbul’da Engelli Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili 45 hastanenin 

hizmet verdikleri ilçeler içinde belirli hizmet alanlarında rapor vermeleri sağlanması,  bazı 

hastanelerde aşırı yoğunlaşma olmasını önleyebilir.  

6. Sağlık Kurulu Raporu almak için hastaneye giden hastalara yerel düzeyde belediyeler tarafından 

ulaşım desteği sağlanmasının organize edilmelidir. Bağcılar Belediyesindeki iyi uygulama örneği, 

tüm ilçelere yaygınlaştırılabilir.  

7. Yatağa bağımlı hastalara sağlık raporu verilmesi için sistem geliştirilmesi veya bazı yerlerde 

bulunan iyi uygulama örneklerinin yaygın hale getirilmesi sağlanmalıdır.  

8. Engelli çocuklarda erken tanılama, raporlama ve erken müdahale için kapsamlı bir eylem planı 

yapılmalıdır. (Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve 

Üniversiteler). Bu konuda inisiyatif sivil toplum örgütlerine veya uzmanlık derneklerine 

bırakılmamalı, Bakanlık düzeyinde çalışmalar yürütülmelidir.  Engelli çocukları olan aileler için 

aile danışmanlığı hizmetlerinin koordinasyonu da eylem planında yer almalıdır.  

 

Sağlık ve Rehabilitasyon Hizmetleri 

Engelli bireyler için sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerinin mevcut durumu analiz edildiğinde iki başlık 

öne çıkmıştır. İlki engeli bireylerin ihtiyaç duyduğu tıbbi rehabilitasyon hizmetlerinin sunulmasındaki 

sorunlardır. Ayaktan veya yataklı tıbbi rehabilitasyon hizmeti sunan kurumların nicelik ve niteliksel 

durumu yeterli değildir. Sağlık Bakanlığının bu konudaki çalışmaları devam etmekle beraber, mevcut 

durum yeterli olmaktan uzaktır. Kurum temelli tıbbi rehabilitasyon kapsamlı yaklaşım gerektirmektedir. 

İnsan kaynaklarının yetersizliği, gelişen rehabilitasyon teknolojilerinin yaygın kullanılamaması, özel 

yaklaşım gerektiren durumlar (çocuk engelliler, nöromüsküler hastalıklar, vb) için ihtisaslaşmış 

merkezlerin yapılandırılmış olmaması, Sosyal Güvenlik Kurumu ödemelerindeki kısıtlamalar öne çıkan 

sorunlardır.  

 

Tıbbi Rehabilitasyon Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Yaygınlaşması konusunda Hedefler: 

1. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon kliniklerinde yoğun bakımdan sonra ara yoğun bakım hizmeti 

veren birimler oluşturulmalı, akut durumlardan sonra ortaya çıkan nörolojik ve/veya ortopedik 

fonksiyon kayıpları yaşayan bireylerde ikincil sakatlıklar oluşması önlenmelidir.  

2. İstanbul’da rehabilitasyon hizmeti sunan hastanelerin sayısı ve hasta yatak kapasiteleri 

arttırılmalıdır.  

3. Tıbbi rehabilitasyon ekip elemanlarının hastanelerde istihdam edilmesi, kadroların açılması 

sağlanmalıdır.  
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4. İstanbul’daki tam teşekküllü hastaneler içinde, özel ihtisaslaşmış merkezler oluşturulmalıdır. 

Nöro-müsküler Hastalıklar Merkezleri örneğinde olduğu gibi, özel ihtisas gerektiren engelli 

bireylerin rehabilitasyon hizmetleri için “mükemmeliyet merkezleri” oluşturulması 

hedeflenmelidir. Mevcut merkezlerin alt yapılarının güçlendirilmeli,  İstanbul’da yeni merkezler 

açılması Sağlık Müdürlüğü tarafından teşvik edilmelidir. 

5. İstanbul’da Asya ve Avrupa yakasına hizmet verecek en az 2 adet Çocuk Hastanesi (Çocuk 

Ortopedi, Çocuk Nöroloji, Çocuk Genetik, Çocuk Romatoloji, Çocuk Beyin Cerrahi, Çocuk 

Üroloji ve Çocuk Rehabilitasyon Hizmetleri verebilen)  kurulması hedeflenmelidir.  Erken tanı ve 

erken girişim programlarının yürütülmesi konusunda birinci, ikinci basamak hizmetler 

planlandıktan sonra, üçüncü basamak hizmetlerin koordinasyonu bu hastanelerden yapılabilir.  

6. Toplum temelli rehabilitasyon modellerinin geliştirilmesi hedeflenmeli, örneğin evde sağlık ve 

bakım hizmetlerinin kurum merkezli rehabilitasyon hizmetleriyle koordineli çalışması 

sağlanmalıdır.  

 

Engelli sağlık hizmetlerindeki ikinci ana başlık, engelli bireylerin sağlık hizmetlerine erişimi ile ilgilidir. 

Mevcut durum analizinde, engelsiz bireylere sunulan sağlık hizmetlerinin, engelli bireyler için mimari, 

bilişim, iletişim olanakları bakımından  eşit düzeyde ulaştırılamadığı belirlenmiştir. İnsan hakları 

açısından eşitsizlik yaratan bu durumun iyileştirilmesi, 2017 Türkiye’sinde  yasal olarak da bir 

zorunluluktur. Engelli bireylerin önemli sorunlarından biri de ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin yeterli 

düzeyde olmamasıdır.  

 

Engelli Bireyin Sağlık  Hizmetlerine Erişimi konusunda Hedefler: 

1. İstanbul’da sağlık hizmeti sunan, aşağıda belirtilen kurumların, mimari erişilebilirliklerinin %100 

olması hedeflenmelidir: 

a. Kamu ve özel sektöre ait  ayaktan ve yataklı sağlık işletmeleri, 

b.  Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri, 

c. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Rehberlik Araştırma Merkezleri, 

d. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri 

2. Görme ve işitme engelli bireyler için iletişim erişilebilirliği sağlanması için sağlık merkezleri ve 

hastanelerde; 

a. İşaret dili bilen personel bulundurulması, 

b. İşaret dili bilen personelin yabancı dil tazminatı alması, 

c. Web sitelerinin görme ve işitme engellilere uygun hale getirilmesi (bilişim erişilebilirliği 

sağlanması), 

d. Mobil uygulamaların erişilebilir olması (işitme engellilerin telefon kullanamadığı gibi 

durumlar...), hedeflenmelidir. 

3. İstanbul Sağlık Müdürlüğü’nün İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışma gerçekleştirerek, 

toplu taşıma hizmetlerinin geliştirilmesi ve şehir içindeki mimari engellerin azaltılması 

hedeflenmelidir. Sağlık merkezlerine yakın bölgelere ve ana arterlerdeki erişim düzenlemelerine 

öncelik verilmelidir. 

4. Sağlık hizmetlerine erişebilmede özel ihtiyaçların dikkate alınmasında esnek hizmet modelleri 

geliştirilmesi (tekerlekli sandalye kullanan bir kadın için özel jinekolojik muayene, ağız ve diş 

sağlığı merkezlerinde özel düzenleme vb.) hedeflenmelidir.  

 

Yaşlı Sağlığı Hizmetleri 

 

Mevcut durum analizinde, Türkiye’de yaşlılığa ilişkin hizmetlerin bir eylem planı dahilinde, farklı 

Bakanlıkların koordinasyonu ile yürütüldüğü gözlenmiştir. Yaşlı Sağlığıyla ilgili hizmetler, Sağlık 

Bakanlığı koordinasyonundadır. 
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Yaşlı Sağlığı Hizmetleri konusunda Hedefler : 

1. Geriatri uzmanlarının yan dal ihtisaslarını bitirdikten sonra İstanbul’daki eğitim araştırma 

hastanelerinde istihdam edilmesi hedeflenmelidir. 

a. Bu uzmanların mecburi hizmete giderek Genel Dahiliye Uzmanı gibi çalıştırılmaları uygun 

olmamaktadır.  

2. Hekim dışı geriatri ekibinin (fizyoterapist, sosyal çalışmacı, psikolog, diyetisyen, uzman 

hemşireler...) geriatri hizmeti sunan hastanelerde istihdam edilmelidir.  

3. Yaşlı sağlığında koruyucu hekimlik uygulamalarını SGK ödemelerine dahil edilmelidir.  (örneğin 

kanser taraması ancak bir hastalık tanısı konulursa ödenebiliyor) 

4. Koruyucu yaşlı sağlığı hizmetlerini vermekle görevli olan toplum sağlığı merkezlerinin sayısının 

arttırılması hedeflenmelidir. 

5. Yaşlı bireylere aşılamanın (grip, pnömoni...) arttırılması ve yaygınlaşması ile bu konuda hekim ve 

toplumun eğitilmesi sağlanmalıdır. 

6. Toplum sağlığı açısından egzersiz ve beslenme eğitimi, yaşlılık eylem planının uygulamasının 

yaygınlaştırılması ve belediyelerle koordineli olarak çalışmaların genişletilmesi gerekmektedir. 
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1-Evde Bakımın Uluslararası Tanımı, Amacı ve Kapsamı  

 

Evde bakım ve sağlık hizmetleri, genel olarak, bireyin sağlığını korumak, bireyi iyileştirmek ve 

yeniden sağlığına kavuşturmak amacıyla, prenatal dönemden post mortem döneme kadar, palyatif 

bakım ve rehabilitasyonu da içeren sağlık ve bakım hizmetlerinin organize bir şekildemultidisipliner 

bir ekip tarafından, profesyonel bir anlayışla, bireyin kendi evinde ya da yaşadığı 

ortamdabiyopsikososyal model çerçevesinde sunulmasıdır. 

Evde bakım ve sağlık hizmetinde amaç, günlük yaşam şartlarını en az etkileyerek en doğru tedaviye 

ulaşmak yolu ile hastalığın etkilerini en aza indirmek ve aynı zamanda hastanın yaşam kalitesini 

yükseltmektir. 

Evde bakım hizmetleri bir sağlık hakkı olarak kabul edilerek sağlık ve sosyal hizmetler birbirleri ile 

koordineli şekilde yürütülmelidir. Evde bakım hizmetleri, birbirleri ile koordinasyon içinde sunulması 

gereken aşağıdaki hizmetleri kapsamalıdır: 

Sağlık hizmetleri, 

Sosyal bakım Hizmetleri, 

Sosyal destek hizmetleri, 

Psikolojik hizmetler, 

Cihaz-ekipman hizmetleri, 

Eğitim hizmetleri, 

Tıbbi ve sosyal rehabilitasyon hizmetleri, 

Beslenme takibi, 

Ulaşım desteği hizmetleridir. 

 

1- Ülkemizdeki hizmet sunucular, çalışanlar açısından mevcut durum, mevzuat ve öneriler 

Türkiye’de evde bakım ve sağlık hizmetleri uygulamalarında üç aşama dikkat çekmektedir. 

Bunlar; Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (UHK) çerçevesince yürütülen evde sağlık hizmeti uygulamaları, 

Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun (SHSHK) çerçevesinde yürütülen evde 

sağlık hizmeti uygulamaları ve 1980 yılı sonrası yürütülen evde sağlık hizmeti uygulamalarıdır. 

Yasal çerçeve açısından durum değerlendirildiğinde ise 2005 yılına kadar evde bakım hizmetlerini 

sağlayacak teşekküller oluşturulmamıştır. Evde sağlık bakım hizmetlerinin kanuni çerçevesi 

10.03.2005 tarihinde ve 25751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Evde Bakım Hizmetleri Sunumu 

Hakkında Yönetmelik” ile yürürlüğe girmiştir  

Türkiye’de evde bakımla ilgili ilk proje 1993 yılında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 

Genel Müdürlüğü’nce Ankara, Adana, İzmir ve İstanbul illerinde uygulanmış̧; ancak pilot 

uygulamalardan etkili sonuç alınamadığı için sürdürülememiştir. 1994 yılında Ankara Büyükşehir 

Belediyesi bünyesinde kurulan “Yaşlılara Hizmet Merkezi” ve İstanbulBüyükşehir Belediyesi’ne 

bağlı bir kuruluş olan “İstanbulSağlık A.Ş.’nin”yaşlı hastalar için evde sağlık destek hizmetleri 

olmuştur. 
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Sağlık Bakanlığınca uzun yıllar Avrupa Sağlık Sisteminde önemli bir yer tutan evde bakım 

hizmetlerinin Türk Sağlık Sistemi ile bütünleştirilmesi çalışmalarına başlanmış olup, hazırlanan Evde 

Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik 10 Mart 2005 tarih ve 25751 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve böylece özel sektör tarafından yürütülen uygulamalar disipline 

edilmiştir. Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarınca evde sağlık hizmetlerinin 

verilmesine yönelik Sağlık Bakanlığı’nca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve 

Esasları Hakkında Yönerge ise 01.02.2010 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Türkiye’de özel 

kuruluşların yanı sıra kamu kesiminden Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 

Kurumu tarafından evde bakım hizmetleri sunu Türkiye’de 1 Mart 2011 tarihinde Sağlık Uygulama 

Tebliği’nde (SUT) yapılan değişiklikle, Sağlık Bakanlığı birimlerince verilen evde bakım hizmetleri 

günübirlik tedavi kapsamında SGK tarafından ödenmeye başlanmıştır. Evde sağlık hizmetleri 

kapsamında yer alacak olan hastalara yapılacak olan harcamalar (serum, ilaç, enjeksiyon, enjektör, 

pansuman, pansuman malzemeleri vb.) SGK tarafından ödenmektedir. 

Sağlık Bakanlığının kendi birimlerinde evde sağlık sunumu ile ilgili son yönetmelikten ve SGK’nın 

evde sağlık sunumunda yazılan reçeteleri SUT kapsamında ödemesi ile ilgili notlar aşağıdaki gibidir. 

27.02.2015 tarih ve 29280 sayılı resmi gazetede 'Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları tarafından 

Evde Sağlık Hizmetleri Sunulmasına Dair Yönetmelik ' yayınlanmıştır. 

1) Bu yönetmelik birçok konuda sağlık hizmetinin sunumu kolaylaştırmıştır. Yönetmelikte 

belirtildiği üzere illerde  'Evde sağlık ve sosyal hizmetleri değerlendirme komisyonu'kurulması ve 

bu komisyonda ilgili diğer kurum amirlerinin de olacağı ve Vali/Vali Yard.  Başkanlığında yılda 

en az iki defa toplanılması yer almaktadır.  

Fakat bu durum pratikte çok uygun olmamaktadır. Evde bakım hizmetinin bir bütün halinde 

verilebilmesi amacıyla yine doğrudan valilik bünyesinde entegrasyon merkezi oluşturulması uygun 

olacaktır. (daha sonra bu konuya değinilecektir.)Kamu – Yerel yönetimler ve Özel Sektör arasında bir 

entegrasyon sorunu mevcut. Bu entegrasyon probleminden dolayı ihtiyaç sahibine aynı amaç 

doğrultusunda birden fazla ekip giderek gereksiz iş gücü ve maliyet artışı olmaktadır.(Örneğin aynı 

anda hem belediye ekibi hem de hastaneye ait evde bakım ekibi hastayı ziyaret edebilmekte ancak 

başka bir ihtiyaç sahibine ise hiçbir kuruluştan ekip gitmeyebilmektedir.) Bu noktada Bakanlık 

düzeyinde bir entegrasyonmerkezi ve sistemi sağlanarak ve bu entegrasyona özel sektörde dahil 

edilerek sistemin daha sağlıklı işlenmesi sağlanabilir. Bu vesile ile sağlık müdürlüğü ve bağlı 

birimleri, büyükşehir belediyesi, yerel belediyeler, aile ve sosyal politikalar müdürlüğü, gönüllü 

kuruluşlarvb. şekilde verilen sağlık hizmetine tüm vatandaşlar eşit bir şekilde ulaşabilir. Ayrıca Bu 

Entegrasyon Merkezinin koordinasyonunda tüm hizmet sunucular ve hizmeti denetleyenler periyodik 

olarak toplanmalıdır. Çalışanlara ve kurumlara yönelik verilecek eğitimlere bu toplantılarda karar 

verilmelidir. 

2) Yönetmelikte yer alan birim tanımlamasında hekimlere ek olarak evde bakım/yaşlı bakım teknikeri 

veya diğer sağlık personeli tanımı yer almaktadır. Diğer sağlık personeli tanımı çok geniş bir tanım 

olmakta ve özelleşmiş bir hizmet olan evde bakımında yeterli ve gerekli eğitimi almamış her 

personelin görevlendirilme ihtimali mevcuttur. (daha sonra bu konuya da değinilecektir.) Ayrıca 

yönetmelikte yer alan evde bakım/yaşlı bakım teknikerlerinin istihdamının sağlanması sağlıklı 

olacaktır. Evde Sağlık ve Bakım’ın temelinde ülkemizdeki Aile hekimliği sisteminin rolü çok 

büyüktür. Bu nedenle Aile hekimlerinin ihtisas dönemlerine Evde Bakım ve Palyatif Bakım 

rotasyonları eklenmelidir.  

3) Evde bakım /sağlık hizmetleri özellikli bir alan olduğu için orada çalışan personel de özellikli, 

istekli ve gönüllü olmalıdır. Bu personel yer değişikliği yapması gerektiği durumlarda dahi yeni 

görev yerinde de yine bu hizmeti vermekle görevlendirilmelidir.  Ayrıca evde bakım hizmeti 

veren kamu ve özel sektör çalışanlarına resmi kurumlar baz alınarak çalışan standardizasyonu 

getirilmelidir. Bu standartlar özellikle eğitim ve mesleki konularda olmalı ve verilen hizmetin 
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kalitesi koordinasyonlu bir şekilde yükseltilmelidir. Özelleşmiş hemşirelik hizmetlerinin 

sunulduğu durumlarla (Örneğin Nutrisyon Hemşireliği, Yara Bakım Hemşireliği) ilgili genelgeler 

değiştirilmeli(Enteral beslenme konusunda verilen hasta destek programları ile ilgili olarak sağlık 

bakanlığı tarafından yapılan değişikliklerin hastalar açısından düşünüldüğünde tekrar gözden 

geçirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin: Oral enteral beslenme yapan hastalarla şu anda 

ilgili programların hemşireleri tarafından telefonla veya yüz yüze görüşülememektedir, konuyla 

ilgili bilgilendirme yapılamamaktadır. Ayrıca hastalar ilgili danışma hatlarını ya da hemşireleri 

araması yoluyla bile bilgi edinememektedirler, sorularına cevap verilememektedir. Tüple beslenen 

hastalara verilen hizmetlerde 3 uygulama eğitimi sınırı getirilmesinin hastaların ihtiyaç 

durumlarında ücretsiz olan bu hizmete ulaşmalarında sorun yaşamalarına sebep olabilmektedir.) 

Ayrıca Bu alanda hizmet veren personelin rolünün belirlenmesi ve akreditasyonu da resmi 

kurumlar yapılmalıdır.  

4) Sosyal Güvenlik Kurumu 08/09/2016 tarihinde yayınlamış olduğu Evde Bakım Hizmetleri Sunumu 

Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet veren merkez ve birimler ile ilgili işlemler isimli duyuruda 

“Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik” kapsamında hizmet verenmerkez veya 

birimler tarafından SUT ve eki listelerde yer alan usul ve esaslar dahilinde düzenlenen reçete bedelleri 

kurumca karşılanır.” ibaresi eklenmiştir. Bu durum işleyişi kolaylaştırmıştır.  

Yine benzer durum SGK ile görüşülerek kamu dışı sağlık tesislerinin evde sunmuş oldukları sağlık 

hizmetlerini de SUT kapsamına dahil edilebilir. Bu durum da evde sağlık/bakım hizmetlerinin 

yaygınlaşmasın sebep olacaktır. 

5) Hâlihazırda genel olarak evde bakım birimlerinde çalışan sağlık personelleri bu alanda bir kariyer 

planlamamaktadır ve bu işi hep ikinci bir iş olarak görmektedirler çünkü diğer birimlerle 

karşılaştırıldığında bu iş çok daha meşakkatlidir ve çalışan açısından yıpratıcıdır. Her meslek 

alanında bu iş dikeyi özendirilmeli ve çalışan personelin motivasyonu arttırılmalıdır. Bu konuda 

maaş, performans, tazminat, erken emeklilik veya farklı alanlarda kolaylıklar sağlanmalıdır. 

6) “Evde Bakım Maaşı” kavramının ismi değiştirilmelidir. Bu maaş kavramı yanlış anlaşılmalara 

neden olmaktadır.  

 

2- Evde bakım hizmetlerinin sunumundaki problemler   

Bakımla ilgili tanımlamalarda farklılık/karışıklık 

Multi-disipliner yaklaşım eksikliği 

Mevzuat eksikliği ve karışıklığı 

Hizmet verecek personel eksikliği 

Yabancı Uyruklu Bakıcı sorunu ( %90’a yakını uygun – yasal olmayan İnformal Bakım Veren) 

Hizmet standartlarının olmayışı 

Eğitim standartlarının olmayışı 

Eğitim eksikliği 

Mevzuata aykırı, kayıt dışı hizmet sunumu, denetim eksikliği(Sektördeki firmaların rekabetini 

zorlaştırmaktadır.) 

Farklı bakım ihtiyaçlarını karşılayacak farklı modellerin olmayışı 

Finansman problemleri 

Aile bireylerinin sorunları, bakım sürecinde yalnız kalmaları ve destek alamamaları 
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3- Türkiye’de Evde sağlık ve Bakım hizmetine gereksinim duyan grupların tanımlanması 

 

Evde bakım hizmetlerine gereksinim duyan kişi ya da gruplar çok çeşitli yaş ve gelişimsel dönemde, 

farklı sağlık ve sosyal sorunları olan bireyler olup, aşağıda belirtilen ihtiyaç grupları evde bakım 

hizmetlerinden yararlanmalıdır: 

Yaşlılar ( 65 yaş üstü ) 

ICF (International Classification of Functioning, Disability, andHealth) kriterlerine göre engellilik düzeyi 

belirlenmiş kişiler 

Yaşam sonu bakıma ihtiyaç duyanlar 

Akut ya da kronik sağlık sorunları nedeniyle hizmet sunumuna ihtiyaç duyanlar 

Kronik hastalığı olanlar (diyabet, hipertansiyon, KOAH vb.) 

Nöroloji hastaları (ALS, serebro-vasküler hastalık, vb.) 

Onkoloji hastaları 

Palyatif bakıma ihtiyaç duyan terminal dönemdeki hastalar 

Yeni doğan-Lohusalar-Gebeler 

 

4- Etkin bir evde sağlık ve bakım hizmeti sunumu açısından mevcut hizmet sunucuların 

sistemdeki rolleri neler olmalıdır?   

 

Ülkemizde tanımlanan evde bakım hizmet sunucularının ( özel sektör, kamu, yerel yönetim ve bazı 

sivil toplum kuruluşları, vb) mevcut sistemdeki rollerine açıklık getirilmelidir. Bu kurumların 

koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması konusunda geliştirilen öneriler aşağıdaki gibidir: 

-  Devletin asli görevi sağlık ve bakım hizmeti sunulmasını sağlamaktır 

Devlet, 

1. Mevzuat oluşturmalıdır, 

2. Hizmet ve kalite standartlarını belirlemelidir, 

3. Denetim yapmalıdır, 

4. Hizmet sunumunda kamu, özel sektör ve kar amacı gütmeyen kurum/kuruluşları evde bakım hizmeti 

vermeye teşvik etmelidir. 

5. Belediyeler sosyal bakım ve destek hizmetler konusunda teşvik edilmelidir. 

-       Tüm hizmet veren kurum ve kuruluşlar arasında ihtiyaç sahiplerini ve ihtiyacın niteliğinin 

belirlendiği bir “Ortak Veri Tabanı” oluşturmalıdır: Bu veri tabanı ile; 

a. İhtiyaç sahipleri ve ihtiyaçları belirlenebilir 

b. Hizmetin etkinliği değerlendirilebilir. 

c. Verimlilik ölçülebilir ve değerlendirilebilir. 

d. Mükerrerliği önleme sağlanabilir. 

e. Ulaşılabilirlik değerlendirilebilir. 

-      Hastalar evde bakıma hastanedeki müdavi hekim veya aile hekimi dışında farklı merkezlerden de 

sevk edilebilmelidir. Yani evde bakıma çok kanallı başvuru olabilmeli ve verilecek hizmetin içeriği 

tanımlanacak olan bir “Koordinasyon Merkezi” tarafından belirlenmelidir. 
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1. Hizmet içeriğini belirleyecek bir triyaj ekibi temelinde çalışan bu “koordinasyon merkezi” sunulacak 

hizmeti takip etmelidir. Hedeflenen bakım modeli evde sağlık ve sosyal bakım hizmetlerini kapsamalıdır. 

2. Koordinasyon merkezi hastaların sosyal bakıma ilişkin gereksinimlerini de tespit etmeli, sivil toplum 

kuruluşları (STK), belediyeler, ASPB il müdürlüğü,  kaymakamlık, vakıflar vasıtasıyla sosyal hizmetlerin 

sunulmasını sağlamalı ve denetlemelidir. Böylece, evde bakım farklı kurumlar aracılığıyla verilebilir 

3. Koordinasyon merkezi, hizmeti denetlemesinin yanı sıra, hizmet alacak kişilerin ihtiyaçlarına göre 

danışmanlık hizmeti de vermelidir. 

4. Bu koordinasyon merkezi tarafından ihtiyaç sahiplerine sunulacak “hizmet planı” belirlenmeli, bu 

plana göre ilgili hizmet vericilere yönlendirme yapılmalıdır. 

5. Koordinasyon merkezine telefonla kolay erişimi sağlamak için tüm Türkiye çapında geçerli olacak 

ortak bir çağrı numarası oluşturulabilir. 

-        Hizmet gereksinimi olan kişi istediği merkez veya birimden (kamu veya özel) hizmet alabilmelidir. 

-   Çalıştay sonucunda ortaya çıkan genel yaklaşım; evde sağlık hizmetlerinin kamu hastaneleri, özel evde 

bakım merkezleri ve birimleri tarafından, sosyal bakım hizmetleri ve sosyal destek hizmetlerinin ise, Aile 

ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı hizmet sunucular yerel yönetimler ve STK’lar tarafından 

sunulması yönündedir. Hizmet sunumunda kar amacı gütmeyen kurum/ kuruluşlar ve STK’lar da teşvik 

edilmelidir. 

-  Evde Bakım Hizmetlerinin entegrasyon sorunları ve entegrasyon modelleri: Ülkemizde sağlık ve sosyal 

hizmet sistemlerine tam anlamıyla entegre olmuş bir evde bakım modeli olmayıp hizmet sunumunda 

entegrasyondan ziyade birbirinden bağımsız uygulamalar söz konusudur. Bu kapsamda geliştirilen 

öneriler aşağıdaki gibidir: 

-    Evde bakım hizmetlerinin sağlık ve sosyal hizmetlere entegrasyonuna ilişkin: 

1. Yukarıda adı geçen Koordinasyon Merkezi doğrudan “Valilik” bünyesinde oluşturulabilir. Hangi çatı 

altında kurulursa kurulsun bu koordinasyon merkezi bünyesinde STK ve yerel yönetim temsilcilerinin 

üyeleri de yer almalıdır. 

2. Uzun vadede sağlık ve sosyal hizmetlerin entegrasyonu sorunu, koordinasyon merkezinin hangi kurum 

içinde yer alacağı, sağlık ve sosyal hizmetlerin tek bir bakanlık altında yeniden yapılandırılması ile daha 

kolay çözümlenebilir. 

-    Kamuda tedavi edici ve temel sağlık hizmetlerinin evde bakım hizmetleri açısından entegrasyonuna 

yönelik: 

1. Evde verilecek sağlık hizmetlerinin içeriği birinci basamağın alan ve uzmanlığının dışına 

çıkabileceğinden evde bakım hizmetlerinin sunumu bütünüyle “Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri” 

içinde planlanmamalıdır. 

2. Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin kapsamına girecek evde bakım hizmetleri tanımlanmalı, bu 

tanımlamaya uygun olarak Birinci Basamakta hizmet sunumu sağlanmalıdır. 

3. Evde bakım hizmetleri koruyucu ve tedavi edici hizmetleri içerecek şekilde yürütülmelidir 

-    Evde bakım hizmetine gereksinim duyan kişilerin hizmete ulaşmasına engel olan faktörlerin 

tanımlanması ve bunların çözümlenmesi 

a. Evde bakım hizmetine gereksinim duyan kişilerin hizmete ulaşımları Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı 

İl müdürlüğü, yerel yönetimler ve muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, özel evde bakım kuruluşları, aile 

hekimleri, hastanede müdavi hekim ve hastaların kişisel başvuruları gibi farklı yollarla olabileceği dikkate 

alınmalıdır. Bu durum evde bakıma çok kanallı başvurunun temelini teşkil etmektedir. 

b. Evde bakım gereksiniminin bilincinde olmayan hastaların hizmete ulaşımı ise sivil toplum kuruluşları, 

muhtarlar, yerel yönetimler ve aile sağlığı merkezi çalışanları aracılığı ile sağlanabilir. 
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c. Tüm başvurular ortak bir veri tabanı aracılığı ile yukarıda belirtilmiş “Koordinasyon Merkezi’ne” 

yapılabilir. 

 

6- Evde sağlık ve bakım hizmet süreci işleyişinin saptanması ve başlatılması ve Evde bakım 

hizmetinin planlanmasının aşamaları nelerdir? 

 

-     Evde bakım hizmet sunumuna başlama,  sürdürme ve sonlandırma süreçlerinin işleyişleri açısından 

asgari standartların tartışılması ve saptanması 

a. “Taburculuk Planlanması” Evde bakım hizmetinin varlığı dikkate alınarak oluşturulmalıdır. Evde 

sunulacak hizmetlerin planlaması hastanenin evde bakım birimi tarafından gerçekleştirilir. Evde bakım 

birimi evde bakım planını koordinasyon merkezine bildirmelidir. 

b. Evde bakım hizmeti sunulacak hastanın sosyal hizmet ihtiyacının değerlendirilmesinde koordinasyon 

merkezinin görevlendirdiği sosyal hizmet uzmanı görev alır. 

c. Evde bakım gereksinimi bir görüşe göre her ne kadar çoğunlukla doktor tarafından belirleniyorsa da 

ideali vaka yönetimi modeli ve multidisipliner yaklaşım ile belirlenmesidir. Hastanın sosyal desteğe ve 

bakıma gereksinimi bu yaklaşım içinde mutlak yer almalıdır. 

d. Bakım gereksinimlerini belirleyen multidsipliner ekip içinde doktor, hemşire, sosyal hizmet uzmanı, 

fizyoterapist, psikiyatrist /, bakım destek personeli, yaşlı bakım teknikeri, diyetisyen, psikolog, iş uğraşı 

terapisti, nöropsikolog (kognitif rehabilitasyon amacıyla), dil-konuşma terapisti, çocuk gelişim uzmanı ve 

gereğinde diğer sağlık profesyonelleri de yer almalıdır. 

e. Belirlenen evde bakım hizmetinde ihtiyaca göre görev alması gereken meslek gruplarını, doktor, 

hemşire, sosyal hizmet uzmanı, fizyoterapist, psikiyatrist /, bakım destek personeli, yaşlı bakım teknikeri, 

diyetisyen, psikolog, iş uğraşı terapisti, nöropsikolog (kognitif rehabilitasyon amacıyla), dil-konuşma 

terapisti, çocuk gelişim uzmanıve diğer gerekli sağlık disiplinleri oluşturmalıdır. Tüm bu meslek 

gruplarının iş (görev) tanımları detaylı yapılmalıdır. Bu meslek gruplarına Evde Sağlık ve Bakım 

sertifikasyonu zorunlu hale getirilmelidir. 

f. Evde bakım hizmetinin belirlenmesi, hizmetin başlatılması, planlanması ve sonlandırılması aşamaları 

önceden belirlenen standartlar doğrultusunda yapılmalı ve bu standartlara tüm kurumların (kamu, özel, 

yerel yönetim ve STK) uyması sağlanmalıdır.(Hastaneden alınacak bir heyet raporu, Evde Bakım 

tanılama ekibi vs.) 

g. Evde bakım hizmetinin sonlandırılmasına hastaya hizmet veren multidisipliner ekip karar vermelidir, 

koordinasyon merkezi ve finansmanı sağlayan kurumlar aynı zamanda bilgilendirilmelidir. 

h. Evde bakım hizmetinin denetlenmesi evde bakım hizmetinin finansmanını sağlayan kurum ve il/ilçe 

bünyesinde oluşturulan ilgili kuruluş ve STK temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından yapılabilir. 

Bir diğer yol da denetimin sadece şikâyet ve kayıt formları üzerinden koordinasyon merkezi tarafından 

yapılmasıdır. 

i. Evde bakım hizmetinin denetimi önceden belirlenen standartlar doğrultusunda yapılmalı ve hastanın 

evde bakım için uygun olup olmadığı, evde bakım gereksiniminin karşılanıp karşılanmadığı, hizmet veren 

personelin eğitiminin yeterliliği, doğru kriterlerle hizmetin sonlandırılması dikkate alınmalıdır. 

j. Denetleme geliştirilecek Ulusal Akreditasyon Sistemi’ne göre yapılmalıdır. 

7- Evde bakım hizmetlerinin finansmanı  

 

- Evde bakım hizmetlerinin ülkemiz kaynakları ile karşılanabilir ve maliyet-etkin finansmanı için 

var olan sorunların saptanması ve çözüm önerilerinin belirlenmesi 
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Evde bakım hizmetlerinin finansman sorununun çözümüne yönelik birçok görüş ortaya çıkmıştır. Bu 

görüşler çerçevesinde birçok model geliştirilebilir. 

a. SGK kapsamında hem sağlık hem de bakım gereksinimlerinin karşılandığı bir “Bakım Sigortası” 

oluşturulmalıdır. 

 

b. Evde sağlık hizmetleri Genel Sağlık Sigortası kapsamından, uzun süreli bakım hizmetleri de 

bakım sigortası kapsamından ödenmelidir. 

 

 

c. Bakım sigortasının içeriği yukarıdaki iki öneriden hangisi olursa olsun, söz konusu bakım 

sigortası için ek prim alınmayabileceği gibi “bakım sigortası fonu” ek prim ödemesi ve vergiler ile 

de oluşturulabilir. 

 

d. Bakım sigortası teminatları detaylı bir çalışma ile belirlenmeli, herhangi bir gereksinim açıkta 

kalmamalıdır. Oluşturulacak modelde evde sağlık ve bakım için hastadan katkı payı alınabilir. 

 

e. Evde bakım finansman sisteminin yapılandırılması için “Çalışma Komisyonu” oluşturulabilir. 

Komisyonda ilgili kurum, STK, meslek örgütleri ve üniversite temsilcileri bulunmalıdır. 

 

f. Özel bakım sigortaları teşvik edilmelidir 

 

g. Birinci basamakta sunulan evde bakım hizmetinin ücretlendirilmesi; aile sağlığı merkezlerinin 

verdiği hizmetler içinde tanımlanmalı ve çeşitlendirilmiş paketler halinde ücretlendirilmelidir. 

 

h. Evde bakım hizmetlerinin finansmanına özel modeller geliştirilene dek kamu hastanelerindeki 

evde bakım birimlerinin hizmetleri SGK tarafından ödenecek şekilde sistemde yer almalıdır. Evde 

bakım birimlerinde çalışanlar personel cetvelinde yer almalı, evde bakım birim personeli olduğu 

belirtilmelidir. Ücretlendirilme bu cetvel üzerinden yapılmalıdır. Bu sisteme göre hizmet 

maliyetlerinin hesaplanması daha gerçekçi olacaktır. 

 

i. Kamu hastanelerindeki evde bakım birimleri; döner sermaye ve performans yönetmeliğindeki 

özellikli birimler (acil, enfeksiyon komitesi vb.) arasında yer almalıdır. 

 

j. Mevcut ödeme uygulamalarındaki suistimaller ve verimsizlikler (ilaç, tıbbi cihaz vb ödemler) 

denetlenmeli; bu çalışma sonucunda elde edilecek olan kaynaklar da evde bakım sistemi için 

kullanılmalıdır. 

 

k. Mevcut durumda evde kullanılan oksijen, solunum cihazı vb gibi bazı ürünlerinin satın alınması 

için SGK tarafından ödeme sağlanmaktadır. Ancak cihazların uygun ve güvenli koşullarda 

kullanımı için, eğitim, periyodik bakım ve kontrol, teknik destek ve kalibrasyonu gibi hizmetler 

mevcut değildir. Bu hizmetlerin de modele ilave edilmesi gerekir. 

l.STK’lar – Kamu Kurumları - Özel Sektör temsilcilerinin konsensüsüyle evde bakım hizmetinin maliyet 

etkin olup olmadığına dair değerlendirilme yapılabilmesi için ortak bir çalışma yapılması gerekir. 



236 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



237 
 

 

 

 

 

Bilimsel Kurul 

Yard.Doç.Murat D. ÇEKİN… Marmara Üni. Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi 

Prof.Dr.Adem AKÇAKAYA.. Bezmiâlem Vakıf Üniv.Tıp Fak. Genel Cerrahi AD 

Prof.Dr.Arzu İRBAN……......... Medipol Mega Üniversite Hastanesi  

Doç. Dr.Nuri HAKSEVER…… Endokrinoloji-Manyetik Alan 

Yard.Doç.Dr.Aygül SONER….  Anestezi ve Reanimasyon 

Uz. Dr. A. Asil BUDAKLI   

Dr.Kanat TAYFUN…………... SBÜ İstanbul Bağcılar EAH 

Ecz. Nimet ÇETİNKAYA……. Serbest Eczane Nimet Ecz./Esenyurt 

Ali Eşref MÜEZZİNOĞLU Medipol Üniv.  Sürekli Eğitim Merkezi 

Ali Özden ÖZTÜRK…………. Hipnoterapi-Akapunktur Tedavisi 

Ayşegül ÖZTÜRK………......... Özel Muayane 

Celalettin PERU…………....... Avicenna Hastanesi  

F.Sevda TORUN……………… Homeopati Derneği 

Fzt.Suat DÜLGER………....... Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi 

Hasan POLAT……………….. Özel Klinik 

Yegane K. ÖZCAN…………... Medipol Mega Üniv.  Hast.  Homeopati Kliniği 

 

 

 

 

 

 

 

 



238 
 

İstanbul’daki geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ve eğitimi konusunda Sağlık Bakanlığı 

ve İstanbul Sağlık Müdürlüğünden aşağıdaki veriler temin edilmiştir: 

İstanbul’da 5 adet geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama ve eğitim merkezi vardır: 

İstanbul Medipol Üniversitesi 

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 

Yeditepe Üniversitesi 

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

İstanbul’da 105 adet geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulaması yapan ünite vardır. Bunlar kamu 

hastanesi, özel hastane, tıp merkezi, muayenehane veya poliklinik altında hizmet vermektedir. Bu 

ünitelerde uygulama yapan hekimlerin dağılımı şöyledir:  (Hekimler birden fazla uygulama yaptığından 

uygulama sayısıyla hekim sayısı birbirini tutmamaktadır.) 

45 Uzman Hekim  60 Pratisyen Hekim  

Akupunktur 33 Akupunktur 51 

Ozon uygulaması 13 Ozon uygulaması 14 

Kupa uygulaması 7 Kupa uygulaması 7 

Sülük uygulaması 2 Sülük uygulaması 1 

Homeopati 1 Homeopati 1 

Osteopati 1 Osteopati 1 

Fitoterapi 1 Mezoterapi 3 

  Proloterapi 1 

                                

İstanbul’da özel kurumlardaki ünitelerin ve uygulamaların ilçelere göre dağılımı şöyledir: 

Ataşehir:  Akupunktur ünitesi 

Bağcılar:  Akupunktur ünitesi, Homeopati, Kupa uygulaması, Ozon uygulaması 

Bayrampaşa:  Akupunktur ünitesi 

Maltepe:  Ozon uygulaması 

Pendik:  Akupunktur ünitesi 

Sultanbeyli:  Akupunktur ünitesi 

Şişli:   Akupunktur ünitesi (2 adet) 
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İstanbul Sağlık Raporu Çalıştayında İstanbul’daki geleneksel ve tamamlayıcı tıp hizmetlerinin durumunu 

ortaya koymak ve hedefler belirlemek için biraraya gelen katılımcıların çoğunluğu bu konuda sahada 

çalışan isimlerden oluşmaktadır. Katılımcıların çoğunluğu özel sağlık kurumu ve vakıf üniversitelerinde 

hizmet vermekte birlikte, kamu sağlık kurumunda hizmet veren de vardır. Grup çalışmasında öne çıkan 

noktalar aşağıdadır. 

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına ilgi 

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının halkın ilgisini çekmesinin sebepleri olarak; modern tıbbi 

uygulamalardan deva bulamamaları, bu uygulamaların yan etkilerinin fazla olması, hekimlerden yeteri 

kadar ilgi ve şefkat görmemeleri, uzun hasta sıraları, tanış ve medya yönlendirmeleri ve ‘sıra dışı 

tedavilerden sıra dışı beklentiler içinde olmak’ sayılabilir. Modern tıp uygulayıcılarının katı, toleranssız 

tutumları da insanları tepkisel olarak, kötülenen uygulamalara çekiyor olabilir. Bu bulguların modern tıp 

uygulayıcılarının kendilerine eleştirel gözle bakmalarına yardımcı olması beklenir.  

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının güvenirliği 

Günümüz tıbbında geçerli sayılan tıbbi uygulamaların hepsinin kanıt düzeyi farklıdır. Tıbbi girişimlerin 

bir kısmının faydası konusunda üst düzey kanıtlar varken, bir kısmı muhtemelen faydalı, bir kısmının 

faydası tartışmalı, bir kısmının etkisi tam bilinmez, bir kısmı muhtemelen etkisiz ve bir kısmının da zararı 

faydasından çoktur. Bu son grup için Dünya Sağlık Örgütü gibi bağımsız kurumlar sürekli uyarı 

yayınlamasına rağmen, özellikle ticari faktörler bu girişimlerin terk edilmesini engellemektedir.   

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının etki dereceleri de günümüzün diğer tıp uygulamaları gibi 

sınıflandırılabilir. Bu uygulamalar konusundaki araştırmalar akademik dünyada fazla teşvik 

görmemektedir. Akademik dergiler geleneksel ve tamamlayıcı tıp araştırmalarında daha seçici 

davranmakta, tıp sanayi bu araştırmaları daha az desteklemektedir.  Geleneksel ve tamamlayıcı tıp 

uygulamacıları modern tıbbi uygulamalarla karşılaştırmalı çalışmalar yapılmasını arzu etmektedir.  

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yönetmeliğinin getirdikleri 

27 Ekim 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları 

yönetmeliği, bir yandan bazı geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerine devlet ve vatandaşlar nezdinde 

meşruiyet kazandırmış, bir yandan da yıllarca disiplinsiz ve çoğu merdivenaltı yapılan uygulamaları 

disiplin altına almak için kanuni bir zemin oluşturmuştur. Yönetmeliğin yerine getirilmesi konusunda 

üyeleri değişebilen bir bilim komisyonu yetkili kılınmıştır. 

Öncelikle, yönetmelikle geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını gerçekleştirmek için hekim olmak 

şartı getirilmesi uygundur. Böylece hem suistimallerin önüne geçmek, hem de uygulayıcılar konusundaki 

tereddütleri büyük ölçüde gidermek mümkün olacaktır. Doğrudan hekimin yapması gerekmeyen bazı 

uygulamalar da hekim gözetimine alınmıştır.  
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Yönetmelik uygulama yapılan yerleri merkez ve ünite olarak ayırmış ve ikisi için de bulunması gerekli 

altyapıyı ve araç-gereci tanımlamıştır. Her uygulama için eğitim şart koşulmuştur. Daha önce uygulama 

yapan hekimlerden sertifikaları akredite edilenler uygulamaya devam edebilecektir. Böylece herhangi bir 

tıbbi girişimin uygulanmasını belirleyen dört unsur (meşruiyet, yetki, eğitim ve geri ödeme) içinde üçü 

sağlanmıştır.  

Yönetmeliğin eksikleri 

Bununla birlikte yönetmelikte bazı eksikler olduğu dile getirilmektedir. Bunların başında, endikasyonların 

net olmaması gelmektedir. Endikasyonların bazı durumlarda dar, bazı durumlarda ise geniş tutulduğu 

ifade edilmektedir.  

Öte yandan yönetmelikte yeralan mezoterapi, proloterapi gibi bazı yöntemlerin geleneksel ve tamamlayıcı 

uygulamalar arasında olmaması gerektiği, bunların ancak denenen tedaviler olduğu; nöral terapi, 

kinesiyoloji gibi bazı yöntemlerinse yönetmeliğe dahil edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Geleneksel ve 

Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığında bu yönde bir çalışma yürütüldüğü bildirilmiştir.  

Yönetmelik uygulamalar için hekimleri yetkili kılmış, bazı dallarda ise hekim gözetiminde yardımcı 

sağlık personelinin uygulama yapabileceğini belirtmişse de yardımcı sağlık personeli iyi 

tanımlanmamıştır. Yardımcı personelin niteliği, nasıl bir eğitim almış olması gerektiği tanımlanmalıdır.  

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları eğitimi 

Her uygulama için yönetmeliğin öngördüğü eğitimin süresi ve içeriği belirlenmiş ve yetkilendirilmiş 

kurumlarda eğitimler başlamıştır. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp eğitimi alan uygulayıcılar eğitimlerin 

henüz olgunlaşmadığını, eğitim sırasındaki uygulamaların yetersiz olduğunu, ayrıca eğitim sonrasında 

yenileme, güncelleme eğitimleri yapılması gerektiğini ifade etmektedir. 

İstanbul’da birçok merdivenaltı geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulayıcısı olduğu bilinmektedir.  

Eğitimli ve sertifikalı uygulayıcılar denetimlerin daha sıkı olmasını ve merdivenaltı uygulamaların 

ortadan kalkmasını talep etmektedir. Böylece kayıtdışı uygulayıcıların zor durumdaki hastaları suistimal 

etmeleri engellenecek, komplikasyonlar düşecek, hasta takibi kolaylaşacak ve kayıtdışı ekonomi 

azalacaktır. 

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının etkisi 

Türkiye’de ve İstanbul’daki geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulayıcısı sayısı henüz çok yetersizdir. 

Uygulamaların tıp fakültesi müfredatında yeralması uzun vadede çözüm sağlayacaktır. Ancak genel 

olarak tıp camiasının bu uygulamalara güveni ve sıcak bakması, uygulamaların iyi düzeyde kanıtlarla 

desteklenmesine ve fizyolojik temellerinin ortaya konabilmesine bağlı görünmektedir.  

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının geri ödeme kapsamına alınmamış olması da Türkiye’de 

ve İstanbul’da yaygınlığını azaltan bir diğer faktördür. Geri ödeme konusunda acele edilmemesinde, bu 

uygulamaların tıp camiasından genel onay almamasının ve yeterli sayıda uygulayıcı olmamasının rolü 
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vardır. Geri ödeme uygulamayı yaygınlaştıracağı için yeni uygulayıcıların yetişmesini teşvik edecek, aynı 

zamanda daha çok araştırma yapılmasına zemin hazırlayacaktır.  

İstanbul Türkiye’de sağlık hizmetleri için en çok harcama yapılan şehirdir. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp 

uygulayıcıları, yeterli sayıda uygulayıcı olur ve uygulamalar yaygınlık kazanırsa Türkiye ve İstanbul’daki 

sağlık masraflarının dikkate değer biçimde azalacağını düşünmektedir. Uygulama ücretlerinin gerçekçi 

olarak güncellenmesi de ihmal edilmemelidir. 

Geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın bazı uygulamaları yalnız tedavi için değil, sağlığı korumak açısından da 

faydalıdır. Nüfusun giderek yaşlandığı, tıbbi masrafların arttığı günümüzde bu uygulamaların sağlık 

sisteminde giderek daha fazla yer alması, sağlık otoritelerinin üzerinde durması gereken bir ihtiyaçtır.  

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları için atılacak adımlar  

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulayıcılarını temsil etmek için kurulan derneklerin federasyonlar 

altında birleşmeleri teşvik edilmelidir.  Federasyonlar standartları belirleme, denetimler yapma, eğitim ve 

sertifika verme konusunda yetkili olmalıdır. Böylece mesleğin gelişmesi, etik kodun oluşması ve takibi 

kolaylaşacaktır.  

Uygulayıcıların özlük hakları belirlenmeli ve korunmalıdır.  

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları konusunda ulusal bir veritabanı kurulması,  bilgilerin 

birleştirilmesi, etki ve yan etki bildirimlerinin yapılması, uygulamaların etkinliği, güvenliği ve kalitesi 

için önemli bir kazanım olacaktır. 

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının aile hekimliği sisteminin parçası olması, bu 

uygulamalardan azami ölçüde faydalanmanın yolunu açacaktır. Bu sebeple öncelikle aile hekimleri olmak 

üzere isteyen her hekim eğitimden geçirilmelidir.  

Bazı ülkelerde geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları modern tıp uygulamaları ile aynı klinik veya 

hastane çatısı altında icra edilirken, yalnız bu yöntemlerin uygulandığı klinik veya hastaneler de 

bulunmaktadır. Türkiye ve İstanbul’da şu ana kadar yalnız akupunktur yöntemi kamu hastanelerinde 

uygulama şansı bulmuştur. Hastalar bu uygulamayı tercih ederek hastaneye başvurmakta, modern ve 

geleneksel-tamamlayıcı tıp uygulayan hekimlerin konsültasyonu ile uygulamaya yönlendirilmemektedir. 

Önümüzdeki dönemde, kliniğe veya hastaneye başvuran hastaya hangi tıbbi müdahalede bulunulacağına 

hekimlerin birlikte karar vermesi gündemde olmalıdır. 

Fitoterapi ve homeopati ürünlerinin üretimi teşvik edilmeli ve denetimi sağlanmalıdır.  

Tıbbi bitkiler ve fitoterapi ile ilgili meseleler 

Ülkemizde tıbbi bitki tarımı oldukça yetersizdir. Birçok bitki “vahşi toplama” ve şehirleşme yüzünden 

tükenme tehlikesi altındadır. Tabiattan toplanan tıbbi bitkiler işlenmeden, gerçek değerinin çok altında 

ihraç edilmektedir.  
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Aktarlarda satılan bitkilere ne kadar güvenilebileceği şüphelidir. “Doğal tedavi” niyetiyle başvurulan 

bitkilerin zararlı kimyasallar içermesi muhtemeldir. Zira bitkilerin bir kısmı aşırı kimyasal gübreye, 

yabancı ot ve haşerat ilaçlarına, fabrika veya yol kenarında yetiştiği için toksik maddelere maruz 

kalmakta ve bunların kalıntısını taşımaktadır.  

Tıbbi bitkilerin etkin maddeden zengin olmayan zamanlarda hasat edilmesi, doğru olmayan yöntemlerle 

kurutulması, sıcaklık - nem - ışık isteklerine göre saklanmaması etkin maddelerin kaybıyla 

sonuçlanmaktadır. Bitkiler bulaşmalara müsait ortamlarda tutulmakta ve zaman zaman yanlış isimlerle 

satılmaktadır.  

Piyasada tıbbi bitkisel ürün diye satılan mamüllere ne kadar güvenilebileceği de şüphelidir. Bunların bir 

kısmı tağşişe uğramıştır. Bir kısmına da sentetik ilaç karıştırılmıştır ve asıl etki bundan elde edilmektedir.  

Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de bitkisel ürünler ancak Sağlık Bakanlığından ruhsat almışsa tıbbi 

endikasyonla satılabilmektedir. Oysa klinik etkinlik ve güvenlik testleri yapılmayan, bu yüzden de Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından “gıda takviyesi” ruhsatı alan, dolayısıyla ‘belli bir hastalığa karşı’ 

satılmaması gereken bitkisel ürünler çoğu zaman tıbbi iddialarla pazarlanmaktadır. İstanbul Türkiye’nin 

en büyük bitkisel ürün pazarıdır. Bu ürünlerin tıbbi iddiayla pazarlanmasını önlemek için İlaç ve Tıbbi 

Cihaz Kurumu gerekli girişimleri yapmakta ancak zaman zaman mahkeme kararları bu çabayı boşa 

çıkarmaktadır.  

Fitoterapi ile ilgili en önemli problem, standardize olmayan ürünler ve dozaj belirsizliğidir. Ancak bir 

üründe hangi etken maddeden ne kadar olduğu bilinirse doz ayarlanabilir, etkiler ve yan etkiler net olarak 

öngörülebilir. 

Şimdilik tıp eğitimi müfredatından ayrı ve henüz oturmamış bir sertifika programı altında olsa da, artık 

hekimler fitoterapi eğitimi görüp tıbbi bitkisel ürünleri reçete edebileceklerdir. Problem, bu hekimlerin 

reçete edebileceği Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ürün sayısının bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az 

olmasıdır. Bitkisel ürünlerin gıda takviyesi sınıfında pazarlanmasının terk edilmesi ve ruhsatlandırmanın 

Sağlık Bakanlığına devri en uygun çözüm olacaktır. Firmalar ürünlerinin gıda takviyesi olarak değil, tıbbi 

ürün olarak ruhsat alması yönünde teşvik görmelidir.  

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında medyanın rolü 

Türkiye’de ve İstanbul’da en çok suistimal edilen geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulaması fitoterapidir. 

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yönetmeliği, hekim olmayanların medyada tedavi tavsiye 

etmesine henüz engel olamamıştır.  

Bitkilerle tedavinin birer mucize gibi sunulmasında medyanın önemli rolü vardır. Medya üyelerinin, 

özellikle sağlık haberciliği yapanların eğitimi çok önemlidir. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları 

konusunda medya hem olumsuz hem olumlu rol oynamaktadır. Uygulamaları ve uygulayıcıları abartarak 

övdüğünde de, haksız yere kötülediğinde de genel olarak insanların sağlığı ve özel olarak da bazı 
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insanların hukuku konusunda sorumsuz davranmış olmaktadır. Medyadan beklenen, rating için 

haberciliğin ölçüsünü kaçırmaması ve itidalli yayın yapmasıdır. 

Türkiye ve İstanbul’da geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları konusunda atılacak adımları 

planlarken, gelişme ile birlikte birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de tıp sistemine aşırı bir talep 

bulunduğu ve asıl hedefin sağlığı korumak olması gerektiği unutulmamalıdır.  
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Mevcut durum analizi; 

Hastaneler acile herkesi almalıyken göçmenleri almamaktadır. Özellikle göçmen kimliği olmayanları. 

(Irak, Afgan, Filistin, Doğu Türkistan’lı göçmenleri) 

Eczaneler göçmenlere  ücretsiz ilaç vermemektedir. Çünki eczaneler kurumlar ile ilgili ödeme sorunları  

yaşadıklarını belirtmektedirler. 

Göçmenler hastane için randevu almakta zorlanmaktadır. Dil ve internet kullanımı olmayan göçmenlerde 

bu sorun daha da büyümektedir. Göçmenlere hastanelerde hasta ilişkiler bölümünden  birebir randevu 

verilmelidir. 

Özel hastanelerde olduğu gibi devlet hastanelerinde de yeterli sayıda tercüman bulundurulmalıdır. 

Hastanelerde göçmenlere tedavi uygularken inanç ve kültürel yapılarını göz önünde bulundurularak 

tedavi edilmelidir. 

Doktor ,hemşire ve  tüm sağlık personellere göçmenlere karşı empati kurularak davranılması gerektiğine 

dair seminerler verilmeli ve göçmen psikolojisi anlatılmalıdır. 

Göçmen kimliği olmayan göçmenlere turist muamelesi yapılmakta ve tedavinin 3 katı ücret alınmaktadır.  

Koruyucu sağlık konusunda göçmenlerle daha sık iletişime geçilmeli ve bu iletişimi göçmenlerin 

anlayabileceği bir dille yapılmalı. Bunu yaparken kültürel ve örf-adetler göz önünde bulundurulmalıdır. 

Aşı hizmetleri daha kolay bir şekilde sunulmalı. Göçmenlerden temin edilmesi güç aşı katları 

istenmektedir. Çok azınlığın elinde olan aşı kartları ise mevcut ülkenin aşı sistemi ile aynı orantıda 

değildir. Ve bu büyük sorun teşkil etmektedir. 

Göçmen çocukların aşı takip sistemine alınması gerekmektedir. 

Koruyucu sağlık , göçmenlerin yoğun olduğu bölgelerde onların dilinde bröşür, afiş,  vb. meteryallerle 

sağlanmalıdır. 

Okullarda çocuklara koruyucu sağlık bilgisi uygulamalı olarak öğretilmelidir. 

Annelere aile sağlığı ile ilgili gerekli bilgilendirmeler seminer ve konferanslar ile sağlanmalıdır. 

Gençlere özellikle ergenlik çağında olanlara  koruyucu sağlık eğitimi geniş kapsamda verilmelidir. 

Gençlere sigara, alkol , madde bağımlılığından korunmasını ve tehlikenin büyüklüğü belirtilmelidir. Bunu 

film, gezi ,videolar , karikatür, animasyon vb. meteryallerle mesaj verilmelidir. 

Ebeveynelere sağlıklı  psikososyal temelleri ve yöntemleri anlatılmalı. Çünki psikososyal hayat bozuk 

olursa tedavi ve korumak zorlaşmaktadır. Bunu STK lar aracılığı ile  ailelere kolayca ulaşılıp 

uygulanabilinir. 

Tüm bu sorunları göçmenleri  statü ve durumlarına göre ayrıştırarak sosyal medya üzerinden  

ulaşılmalıdır. 

Bilgilendirmeler cep no lar üzerinden kendi dillerinde gönderilmelidir. 

Temel koruyucu sağlık malzemeleri STK ve belediyeler üzerinde ücretsiz verilmelidir. ( hijyen 

malzemeleri, tarama testleri, beslenme ) 

Sığınmacılara  STK lar üzerinden uyum eğitimleri verilmelidir. 

SGM çalışanları  iyi seçmeli. 

Sağlık Müdürlüğünün destekleri ile Stk lar gebe okulu gibi sağlık bilincini artıracak faaliyetlerde 

bulunmalıdır. 

Psikolojik rehabiliteye önem verilmelidir. 

Devlet STK lar ile daha güçlü işbirliği içinde olmalı. Rekabet ortamı değil aynı paralelde yol almalıdır. 
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Uyruk ayrımı gözetmeksizin 18 yaş altı tüm çucuklara sağlık hizmeti verilmelidir. 

 

STK’ lar ile hastaneler arasında periyodik olarak toplantılar yapılarak sürekli iletişim halinde olunmalıdır. 

Göçmen engellilere Türk vatandaş engelliler ile aynı hizmet ve önem verilmelidir. Özellikle otizm 

hastalarına. 

STK’ lar aracılığı ile Yabancı öğrencileri  gönüllü olarak  hastanelerde istihdam edilmelidir. 

Sığınmacılara sağlık hakları hakkında bilinçlendirilmelidir. 

STK lar kaynak olarak az olmasına rağmen göçmenlere ulaşım ve iletişim konusunda yeterli 

kapasitededir 
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İSTANBUL'DA GÖÇMENLERDE GÖRÜLEN ENFEKSİYONLARIN 

YÖNETİMİNDE 

KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 

İstanbul, yaklaşık 520 bini Suriyeli olmak üzere farklı ülkelerden 700 binden fazla 

sığınmacıya ev sahipliği yapmaktadır. 

BM nezdinde resmi “mültecilik” statüsü verilemediğinden ve iltica başvurusu yapmış 

sığınmacılar için Anadolu’da farklı illerde bulunan yerleşim alanlarında ikamet zorunluluğu 

bulunduğundan İstanbul’da bulunan göçmenlerin büyük çoğunluğu “kayıtdışı” göçmen 

durumundadır. Çoğunluğu Zeytinburnunda yaşayan Türk cumhuriyetleri kökenli göçmenler en 

kalabalık grubu oluşturmaktadır. Suriyeli ve Iraklı göçmenler ise savaştan kaçan sığınmacılar 

için çıkarılan “geçici koruma kanunu” kapsamında belirli haklardan faydalanabilen “misafir” 

statüsündedirler. 

Türkiye’de bulunan 3 milyonu aşkın Suriyeli ve Iraklı mültecinin yaklaşık %10’unun kaldığı 

25 farklı geçici konaklama merkezinde düzenli olarak birinci basamak sağlık hizmeti 

verilmekte ve sağlık kayıtları tutulmaktadır. İstanbul’da ise geçici konaklama merkezi 

bulunmadığından mülteciler 39 ilçeye dağılmış durumdadır. Sağlık kayıtları düzenli 

tutulamadığından enfeksiyon hastalıkları sıklığı konusunda veri sağlanamamaktadır. 

2009 yılında Haseki EAH Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği tarafından yapılan ve hastaneye 

başvuran 420 mültecinin seroloji sonuçlarının irdelendiği bir çalışmada tüm olguların 

VDRL-RPR, HBsAg, anti HCV anti HIV sonuçları sırasıyla; %2, %7, %9 ve %2 olarak 

saptanmıştır. Bu rakamlar ülkemiz ortalamaları ile karşılaştırıldığında oldukça yüksek 

düzeydedir. Tüberküloz (TB) ile ilgili, 2009 itibariyla İstanbul’da TB insidansının 55/100.000 

gibi yüksek bir düzeyde olduğu, mülteci hastaların TB yönünden de taranmaları gerektiği 

vurgulanmaktadır. Türk Halk sağlığı kurumu tarafından 2012’de geçici barınma merkezlerinde 

PPD, Akciğer grafisi ve olgu bazında balgam ve kan testleri yapılan taramada aktif pulmoner 

TB insidansı 18.4 / 100 bin olarak bulunmuştur. Bu sıklık Türk Halk sağlığı Kurumunun 

2014 yılına ait ülke geneli verileri (%18) ile aynıdır. Bununla birlikte İstanbul’daki TB 

sıklığı Türkiye ortalamasının iki katına yakındır; 2013 yılında tanı konulan 13 bin 409 

hastanın 4 bin 124'ü İstanbul'da yaşamaktadır.  

İstanbul’da  yaşayan göçmenlerde; barınma koşulları ile ilişkili olarak bit-pire-uyuz 

enfestasyonları sık görülmektedir.  

Şark çıbanı; endemik bölgeden gelen göçmenlerdeki sıklığı ve uzun inkübasyon süresi (2 

hafta-2 yıl) göz önüne alındığında ev sahibi ülkelerin sağlık otoriteleri ve sağlık çalışanları 

tarafından akılda tutulması, koruyucu önlemler ve tedavi edici ilaçlar açısından hazırlıklı 

olunması gereken en önemli enfeksiyonlardandır. 

2014 yılında İstanbul’da 130’u Suriyeli 30’u yerli 160 şark çıbanı olgusu saptanmış ve 

tedavileri halk sağlığı müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak yapılmıştır (Glucantime İM).  

GÖÇMEN SAĞLIĞI MERKEZLERİ (GSM) 

İstanbul’da Mart 2015’ten bu yana 18 ayrı ilçede toplam 20 adet göçmen sağlığı merkezi 

hizmet vermektedir. Bu merkezlerde verilen hizmetin kapsamı aile sağlığı merkezleri ile 

aynıdır. Türkiye İstatistik Kurumunun 2016 yılı verilerine göre nüfusu 766.609 olan 

Küçükçekmece ilçesinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 06.07.2017 tarihli verilerine göre 

38.816 Suriyeli bulunmakta ve ilçe nüfusunun yaklaşık %5’ini Suriyeliler oluşturmaktadır.  

Ocak 2017’de Küçükçekmece ilçesinde Suriyeli sağlık meslek mensuplarının eğitimi için 

göçmen sağlığı eğitim merkezi açılmıştır. Merkezde; Suriyeli sağlık çalışanlarına altışar hafta 
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eğitim verilmekte ve bu eğitim sonrasında kura ile belirlenen göçmen sağlığı merkezlerinde 

çalışmak üzere sözleşme imzalanmaktadır. 

İstanbul’un en büyük ve en kapsamlı göçmen sağlık merkezi olan Küçükçekmece Göçmen 

Sağlığı Merkezinde 7 Türk hekimi, 5 Türk yardımcı sağlık personeli ve 6 tercüman 

bulunmaktadır. 

 

 

SORUNLAR 

1. YASAL MEVZUAT VE UYGULAMALAR İLE İLGİLİ BELİRSİZLİKLER 

SORUNU 

Sağlık, insani yardım, dayanışma ve eğitim gibi alanlarda faaliyet gösteren 47 dernekten 

oluşan Suriyeli Dernekler Platformu ile ve bu platforma üye olmayan diğer bazı dernekler 

İstanbul genelinde göçmenlere birinci basamak sağlık hizmeti vermektedir.  

Derneklere bağlı sağlık merkezlerinde yaygın olarak muayene karşılığında bağış adı altında 20 

TL ücret almaktadırlar. Bu ücret ödeme gücü olmayan hastalardan alınmamaktadır. Özellikle 

yetim,  savaş gazisi ve diğer ihtiyaç sahiplerinden ücret alınmamaktadır. 

Hekimlere genellikle sabit maaş verilmemektedir. Hekim ücretlerinde performans sistemine 

benzer bir sistem uygulanmaktadır. Baktıkları hasta sayısına oranla ücret ödenmektedir. Bu 

ücret 2000 TL ile 6000 TL arasında değişmektedir. 

Bazı derneklerin bünyelerinde eczane bulunmaktadır. Buradaki ilaçlar ya bağış karşılığında ya 

da hastalardan aldıkları ücretler ile karşılanmaktadır. Hastanın ihtiyacı olan ilaç eczanelerinde 

yoksa ücret karşılığında diğer eczanelerden almaları için yönlendirme yapılmaktadır. 

Derneklerde birinci basamak sağlık hizmeti çoğunlukla uzman hekimler tarafından 

karşılanmakta ancak acil sağlık hizmeti verilmemektedir. Bazı derneklerin bünyelerinde 

laboratuvarları da bulunmaktadır. Sağlık hizmetlerinin yanı sıra bazı dernekler Suriyeli 

vatandaşlara meslek edindirme kursları, danışmanlık hizmetleri, dil kursları, psikososyal 

destek gibi hizmetleri de sunmaktadır. 

Derneklerin kiraları dernek bütçesinden karşılanmaktadır. Tıbbi cihazlar ve ekipmanların 

birçoğu bağış karşılığında temin edilmektedir. Birçok dernekte bağışlar yoluyla temin edilmiş 

US, EEG ve EMG gibi tıbbi cihazlar bulunmaktadır.  

Derneklerin bazıları hizmetlerini geliştirme yönünde plan ve imkanları bulunmasına rağmen 

yasal sürecin belirsizliği nedeniyle  iyileştirme yapamamaktadırlar. Bazı dernekler bağış 

teklifleri aldıklarını (örneğin bağış olarak bir fizik tedavi odası kurulması) ancak yasal zemin 

oluşmadığı için bu bağışları kabul edemediklerini bildirdiler. 

Dernek yöneticilerinin genellikle Sağlık Bakanlığı tarafından sunulacak farklı alternatiflere ve 

işbirliğine açık oldukları görülmüştür.  

2. İLETİŞİM SORUNU 

2a Göçmen hastalar ile Türkiyeli sağlık çalışanları/sağlık hizmeti sağlayıcıları arasında  

Devlet hastanelerinde Arapça tercümanların bulunmamakta, mülteci hastayı muayene eden 

bazı hekimler telefon yoluyla sağlanan tercüme hizmetini kabul etmemektedir. Sağlık 

hizmetlerinin sunulduğu özellikle ikinci ve üçüncü basamak hastanelerde Arapça/ Kürtçe bilen 

personel/tercüman bulunmayışı iletişim açısından ciddi sorunlar yaratmaktadır.  

Tercüman bulunan hastanelerdeki tercümanlar da nicelik ve nitelik olarak yetersiz 

kalmaktadırlar. Bu durum Suriyeli hastaların muayene süresini de uzatmaktadır. Özellikle 
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bayan hastalar mahremiyet hususunda çok hassas olduklarından hasta ile doktor arasında bir 

de tercümanın girmesi mahremiyeti bir nebze daha azaltmaktadır. Bu durum da bayan hastaları 

kamu hastanelerinden uzaklaştırmaktadır. Ayrıca tercümanlar Arapça bilmekle birlikte 

özellikle tıbbi terimlerde ve hastalık belirtilerinin halk dilindeki kullanımlarında yetersiz 

kalabilmektedirler. 

Suriyeli hastalar Suriyeli hekimlere Türk hekimlerden daha fazla güvenmektedirler. Suriyeli 

hekimlerin yazdığı ilaçları ücretsiz alabilmek için Türk hekimlere bana bu ilacı yazın şeklinde 

baskı yapmaktadırlar.  

Psikiyatrik desteğe ihtiyaç duyan bireyler dil engeli nedeniyle doktorla iletişim 

kuramamaktadır. Devlet hastanelerindeki psikiyatrlar kurum psikoloğu ile işbirliği için yeterli 

zaman ayıramamaktadır 

2b Göçmen sağlık çalışanları ile Türkiyeli sağlık çalışanları/hizmet sağlayıcıları arasında 

Göçmen  sağlığı eğitim merkezlerinde eğitim alan Suriyeli hekimlerin büyük çoğunluğu 

Türkçe bilmemekte, çok iyi bilinen Latince tıbbi terimleri anlamakta sıkıntı yaşamaktadırlar. 

Bu yüzden onlara yardımcı olması açısından bazı görseller oluşturulmuştur (K. Çekmece). 

 

3. DENKLİK SORUNU: Savaş göçmeni olan ve geçici koruma statüsü bulunan Suriyeli 

(ve Iraklı) 3 bin civarında sağlık çalışanının diplomalarına denklik verilmemektedir. 

Suriye'den Türkiye'ye gelen yaklaşık 3 bin doktor olduğu düşünülüyor. Bu doktorların hali 

hazırda yasal olarak göçmen sağlığı merkezlerinde çalışma ihtimalleri var ancak merkezler 

çok az sayıda doktor istihdam ediyorlar. Bu durum da Suriyeli hekimleri yetkisiz olarak sağlık 

hizmeti sunmaya ya da başka ülkelere göç etmeye sevk etmektedir. 

Suriye'nin başkenti Şam da Türkiye'deki YÖK’e benzer bir kurum mevcut olmakla birlikte bu 

kuruma ulaşıp diploma tescili yaptırmak çok zor hale gelmiştir. Hekimlerle yapılan 

görüşmelerde Avrupa'da bu durumun özel şirketler aracılığı ile çözüldüğü, özel şirketlerin 

ücret karşılığında ilgililerin diploma tescillerini yaptığı ancak bu şirketlerin YÖK tarafından 

tanınmadığı için Türkiye de bu durumun mümkün olmadığı bilgisi alınmıştır. 

 

4. SAĞLIK HİZMETİ ALT YAPISI SORUNU 

4a. Hasta Kayıt, e-reçete ve Bildirim Sistemi ile ilgili sorunlar:  

Göçmen Sağlığı Merkezlerinde Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun Halk Sağlığı Yönetim 

Sistemi (HSYS) kullanılmaktadır. HSYS ağırlıklı olarak aşı takibinde kullanılmaktadır. Ancak 

hastaların kayıtları genellikle protokol defterlerinde tutulmakta olup HSYS’ ne kayıt aktarımı 

düzenli olarak yapılmamaktadır.  

Reçeteler HSYS işletim tabanında çalışan MBYS (Muayene Bilgi Yönetim Sistemi) üzerinden 

yazılmakta ancak Arapça ara yüzü bulunmayan bu sistemde Suriyeli hekimler henüz 

tanımlanmadığı için sadece kağıt/manuel reçete yazabilmektedirler.  

Uygun bir yazılım olmadığından hasta verileri otomasyonlara yeterli düzeyde kayıt 

edilememekte bazı veriler protokol defterlerinden takip edilmekte, izlem yeterli seviyede 

yapılamamaktadır. 

4b. Hasta Randevu Sistemi ile ilgili sorunlar :  

Kamu Hastanelerinde Suriyeli hastaların uzun ve randevusuz muayene işlemleri, sırada 

bekleyen Türk vatandaşlarımızın da agresifleşmesine neden olabilmekte ve bunun sonucunda 

da sosyal uyumu zedeleyen tutumlar ortaya çıkabilmektedir. 
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Tekrar edilen hastene müracaatlarında sevk zincirinin yeniden başlatılması güçlük 

oluşturmaktadır.  

Çocuk Nöroloji, çocuk psikiyatri, çocuk gastroenteroloji ve çocuk metabolizma birimlerinden 

randevu alma konusunda TC vatandaşlarının yaşadığı zorluğu geçici koruma statüsündeki 

misafirler de yaşamaktadır. Belirli hastanelerde bulunan bu bölümler için gece 00:00’da 

randevu sistemi yenilenir yenilenmez hızla randevular tükendiği için mesai saatleri içerisinde 

randevu almak zorlaşmaktadır. 

4c. Göçmen Hastalara karşı belirsiz / duyarsız / ayrımcı uygulamalar sorunu:  

Ön kayıt belgeleri bulunan Suriyeli mülteciler acil sağlık durumları söz konusu olduğunda acil 

sağlık hizmetlerinden yararlanamamaktadırlar.  

Kimliği olmayan gebeler, kimlik çıkarma sürecinde uzun süre beklenmesi nedeniyle bu 

süreçte sağlık kontrollerinden geçememektedir. Gebeliğin 8. ayında olan hamilelerin kimlik 

çıkarma işlemi hızlıca tamamlanmaktadır. Ancak kimlik bulunmuyor ise gebeliğin 8. ayına 

kadar sağlık hizmetinden yararlanamamaktadır. 

Bazı hastaneler; (örneğin; Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Hasta Hakları Birimi) 

göçmen polikliklerinin yapmış olduğu sevk ile hasta kabulü yapılabildiğine dair bilgi sahibi 

olmadığından sevkli gelen hastalar dahi hizmet alamayabilmektedir. 

Üniversite hastanelerinde mülteci hastalardan (sevkli olmasına rağmen) ücret talep 

edilmektedir. Üniversite hastanelerinden alınacak sağlık hizmetinin kapsam ve usulü ile ilgili 

yönergelerin ilgili kurumlara yeniden gönderilmesi önerilebilir. 

Bazı kamu hastaneleri geçici koruma kimlik belgesine sahip olmasına ve 99 ile başlayan T.C. 

kimlik numaralarına sahip olmalarına rağmen daha teknik ve detaylı bilgilerin yer aldığı geçici 

koruma kimlik kartı olmayan Suriyeli hastalara hizmet vermemektedirler. Bu durumda 

Suriyeli hastaları kamu hastanelerinden uzaklaştırmakta ve yetkisiz olarak sağlık hizmeti 

sunan kişilere ve ya derneklere yönlendirmektedir. 

Göçmen Sağlığı Merkezlerinin acil sağlık hizmeti vermesi veya aile hekimliği benzeri birinci 

basamak sağlık hizmeti sunması hususunda hekimlerde belirsizlik bulunmaktadır. Acil 

müdahale, enjeksiyon, müşahede gibi işlemlerin yapılıp yapılmayacağı bilinmemekte ancak bu 

işlemler ile ilgili birtakım ekipman sağlanmış durumdadır. Geçici koruma altında bulunan 

mültecilerden bazı hastaneler kendi iç tüzüklerine dayanarak, engelli sağlık raporu vermede 

ücret talep etmektedir. Örn: Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi. 

Kornea nakli veya benzeri nakille ile ilgili İstanbulda yaşayan hastaların hangi yolları 

izlemeleri durumunun net olmaması, ayrıca Beyoğlu Göz Hastanesinin müracaat eden 

hastalara, ” Kornea Nakli yabancılara gerçekleşmemektedir” şeklinde rapor verdiği 

gözlenmiştir.  

Farklı illerde kayıt olmuş olan Suriyeli mülteciler, acil sağlık hizmetlerinden 

yararlanamamaktadır. Ör. Bazı devlet hastaneleri doğum yapmış mültecilerden 1000 TL 

hizmet bedeli talep etmektedir.  

Serebral palsi hastaları Fizik Tedavi merkezlerinden hizmet alma konusunda sorun 

yaşamaktadır. 

Mülteci hastalardan istenen Genetik Testler kamu kurumlarında yapılamamakta ve kişiler özel 

kurumlara yönlendirilmektedir (örnek kişi, kurum bilgileri?) 
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Kamu hastanelerinde kontrol muayeneleri için 10 gün içinde yeni bir randevu alınması 

gerekliliği zorluk oluşturmakta, kontrol muayenelerinin aksamasına neden olmaktadır 

 

Bazı hastanelerdeki hekimlerin (Şişli Etfal EAH- Okmeydanı EAH. gibi) göz muayenesi 

sonrası gerekli gözlük reçetelerini e- reçete şeklinde yazmaları problem olmaktadır. E-reçete 

kullanamayan mülteci hastalar elden reçete için tekrar hastaneye yönlendirilmektedir. 

 

Psikiyatri polikliniklerinde yeminli tercüman ihtiyacı bulunmaktadır ( Haseki EAH. ) 

Geçici koruma statüsündeki mülteci hastalar için muayene sırasında doldurulması gereken 

Medikal Değerlendirme Formu (MAF) hekimlerin bir kısmı tarafından doldurulmak 

istenmemektedir. 

 

4d. Göçmen hastalara yönelik sağlık hizmeti sunumunda kapasite yetersizliği sorunu: 

İlçelerde bulunan Aile Sağlık Merkezleri, Geçici Koruma kapsamında bulunan Suriyeli 

mültecilere hizmet sunmamakta, Göçmen Polikliniklerine yönlendirmekte ancak İstanbul’da 

sadece 20 göçmen polikliniği bulunduğu için hastaların yeterli erişimi mümkün 

olamamaktadır.   

Günlük hasta sayısı çok değişkenlik göstermekte, belirli bir hasta nüfusuna hitap 

edilmediğinden bazı planlamalar (aşı planlaması gibi) doğru yapılamamaktadır.  

Merkezlerde tam idrar tahlili gibi bazı temel tanı imkanları bulunmamaktadır. 

İlçelerde bulunan göçmen sağlığı merkezleri tek bir lokasyonda bulunduğundan büyük 

ilçelerde hastalar bu merkezlere gitmekte güçlük çekmektedirler. 

Dernekler hali hazırda resmi reçete ve rapor yazamamaktadırlar. Sevk yapamamaktadırlar. 

Merkezlerin birçoğunda röntgen ve laboratuvar birimleri bulunmuyor. Böyle durumlarda hasta 

kamu hastanelerine yönlendiriliyor. 

Diyaliz ve Fizik tedavi ünitelerinde, hasta yoğunluğu nedeniyle mülteciler için kısıtlı hizmet 

verilebilmektedir.  

Çocuk metabolizma polikliniklerine erişimde büyük güçlük yaşanmakta, metabolik hastalıklar 

için gerekli ilaç ve mamalar ücretle tedarik edilebilmektedir. 

4e. Bulaşıcı Hastalıkların kayıt, tedavi, takip ve bildirimi sorunu:  

Suriyeli hastalarda görülen tüberküloz gibi toplum sağlığını tehdit edebilecek bir takım 

hastalıklar acil olmamaları sebebiyle tedavi edilmeyebilmektedir. 

4f. Hizmet Kalitesi Sorunu 

Merkezler arasında kalite farkı bulunmaktadır. Bununla birlikte muayene ücretleri hizmet 

kapsamından bağımsız olarak genelde aynıdır. Pratisyen hekim de uzman hekim de aynı ücreti 

talep etmektedir. 

Merkezlerde acil sağlık hizmeti sunulmamaktadır. Bu acil sorunların yönetiminde gecikmelere 

neden olmaktadır. 

 

4g. İlaca ve Medikal Malzemeye Erişim sorunu 

Eczane ve hastanelerin SGK’dan ödemelerini düzenli alamaması sonucunda, ilaç ve tedavi 

hizmetlerine devam etmek istememeleri nedeniyle İstanbul’da Geçici Koruma Altında 

bulunanlara ancak sayılı birkaç eczane tarafından ilaç tedarik edilebilmektedir.  
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Özellikle kanser tedavilerinin devamında kullanılan bazı ilaç mustahzarlarının Türkiye’de 

üretilmediğinden, T.C vatandaşlarına Türk Eczacılar Birliği aracılığıyla yurt dışından temin 

edildigi söz konusudur. Bu uygulamanın Suriyeli mültecilere uygulanması söz konusu 

değildir. Kanser tedavisi gören bazı mültecilerden, doktorların yeminli tercüman istediğini 

belirtilmektedir. Bu durum psikiyatri birimi için de geçerlidir. 

TC vatandaşları için SUT geri ödeme kapsamında bulunan ve yurtdışından temin edilmesi 

gereken ilaçlar, geçici koruma statüsündeki misafirler için temin edilememektedir (Örn. 

Myozyme Flakon 50 mg).  

Geçici Koruma altında bulunan misafirlerin Kronik Hepatit C hastalarının tedaviye erişimi 

mümkün olmamaktadır. Kronik Hepatit C tedavisinde kullanılan yüksek ücretli ilaç gurubuna 

ait ve SUT kapsamında bulunan direkt etkili antiviral ilaçlar, gerekli koşullar yerine getirilerek 

ilaç kullanım raporu hazırlanmış olmasına rağmen [SGK geri ödemesi bulunmadığından] 

ilaçların temin edildiği belirli devlet hastanelerinde bulunan kurum eczaneleri eczaneler 

tarafından tedarik edilmemektedir.  

Hasta bezleri ve bazı medikal cihazlar, sağlık raporu olmasına rağmen geçici koruma 

statüsündeki misafirler için tedarik edilememektedir. Hastalar kendi kısıtlı bütçeleri veya STK 

ların desteği ile tedarik etmektedirler.   

 

5. GÖÇMEN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EĞİTİMİ SORUNU 

Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezlerinde hali hazırda sadece uzman hekimlere ve pratisyenlere 

eğitim verilmekte ve bu hekimlerin istihdamı sağlanmaktadır. Diş hekimi, eczacı ve sağlık 

teknikeri gibi gruplara eğitim verilmemekte ve istihdamları yapılmamaktadır. Merkezlerde 

pediatrist ve diş hekimi ihtiyacı olduğu görülmektedir. 

Suriyeli sağlık personeli gün içerisinde sadece Suriyeli hastalarla muhatap olmaları ve bunun 

dışında günlük hayata çok dahil olamamaları sebebiyle Türkçe öğrenme konusunda eksik 

kalmaktadırlar. 

Suriyeli hekimlerin reçetelerinde akılcı ilaç kullanımı açısından eksiklikler olduğu, özellikle 

antibiyotik ve vitamin takviyelerinin lüzumundan fazla olduğu dikkat çekmektedir. 

 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

YASAL MEVZUAT: 

Göçmen Sağlığı ile ilgili mevzuat gözden geçirilerek koruyucu ve tedavi edici sağlık 

hizmetleri kapsam ve kalite açısından standardize edilmelidir. Dernekler yasal zemin 

olduğunda bağışları artacağından bu durumda hiç muayene ücreti almamaya da sıcak 

bakmaktadırlar. 

 

İLETİŞİM 

Türkiye’de hastane sahibi, T.C. vatandaşı olan Suriyeli hekimler bulunmaktadır. Özellikle 

Arapça olarak eğitim verilmesi için bu hekimler organize edilebilir. Kamu hastanelerindeki 

tercümanlar için Tıbbi Arapça eğitimi planlanabilir. Merkezi Hekim Randevu Sistemi 

(MHRS) için ALO 182’ye Arapça bilen operatör konulması ve internet sitesinde de Arapça ara 

yüz geliştirilmesi gerekmektedir. 
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DİPLOMA TESCİLİ 

Sağlık Bakanlığı Göç Sağlığı Hizmetleri koordinatörlüğünden alınan bilgiye göre; 1400 

kadar hekim ve 1400 kadar hemşire şu anda kurs almaktadır, eğitimleri bittiğinde göçmen 

polikliniklerinde çalışmaları sağlanacaktır, denklik almak isteyen Suriyeli sağlık çalışanları 

Gaziantep’te Suriye Geçiçi Hükümeti Temsilciliğine gidip diplomasını tescil ettirdikten sonra 

(İçişleri Bakanlığı) Göç Sağlığı kordinatörlüğüne başvurabilecektir. 

SAĞLIK HİZMETİ ALT YAPISI 

Göçmen Sağlığı Merkezlerinde Suriyeli hekimler tarafından yazılan reçeteler e-reçete olmalı, 

böylece reçete, tanı gibi veriler dijital olarak Sağlık Bakanlığımızda toplanmalıdır. 

Gerek göçmen sağlığı merkezlerinden gerekse derneklere bağlı sağlık kuruluşlarından devlet 

hastanesine yönlendirilen hastalar için gerekirse hekim tarafından (normal yollardan) randevu 

alınması hastanelerdeki işleyişin bozulmaması için önemlidir. 

Derneklerin sağlık hizmeti sunabileceği herhangi bir durum olursa ortak bir yazılım 

kullanılarak tüm elektronik sağlık kayıtlarının bakanlığımızda toplanması şart koşulmalıdır. 

Bu yolla göçmen nüfusa dair daha sağlıklı öngörüler ve planlamalar yapılabilir, değişimler 

izlenebilir, denetlenebilir. 

 

EĞİTİM 

Suriyeli hekimler için Akılcı İlaç Eğitimi yapılmalıdır. 

İkinci Basamak sağlık hizmetine ihtiyacı olan kişiler için geçici koruma kayıt işlemi 

hızlandırılmalıdır. 

Bildirimi zorunlu hastalıkların kayıt ve bildirim sistemi mültecileri kapsayacak şekilde 

uygulamaya girmelidir 

Tedavisi karşılanmayan enfeksiyonların / hastalıkların tedavisi geri ödeme kapsamına 

alınmalıdır (Ör.Kronik Hepatit C) 

 

SONUÇ 

Yaşadığımız coğrafya ve içinden geçtiğimiz süreç göstermiştir ki; hepimiz mülteci 

adayıyız. 

Savaştan kaçarak ülkemize sığınan tüm mülteciler için; sınır dışı edilme, etiketlenme, geçim 

ve güvenlik kaygılarının en aza indirildiği, sağlık hizmetinden yararlanmayı engelleyici veya 

geciktirici tüm sorunların çözümüne yönelik acil / elektif / koruyucu tüm tıbbi hizmet ve 

süreçleri kapsayan ayrımsız entegre sağlık yönetim sistemi oluşturulmalı ve her basamakta 

etkin denetimi sağlanmalıdır. 

Savaş dışı nedenlerle ülkemize sığınan diğer mülteciler için de sağlık hizmetinin kapsamı; acil 

sağlık hizmeti, koruyucu sağlık hizmeti ve kronik hastalıkların medikal tedavisine yönelik 

sağlık hizmetini kapsayıcı şekilde yeniden ele alınmalıdır. Sağlık hakkı, renk-ırk-dil-din 

ayrımlarının belirleyici olmaktan çıktığı bir ortak insani duyarlılık alanı olarak korunmalı ve 

dünyaya örnek teşkil edecek "insan merkezli bir sistem" kalıcı hale getirilmelidir. 
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Uzm.Ecz. Aygül KÖSEOĞLU SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar E.A.H 

Prof.Dr.İsmail Tayfun UZBAY.. Üsküdar Üniversitesi  

Dr. Olcay GÜNDÜZ…………... BİOFARMA İlaç Genel Müdürü 

Psk.Uzm.Mete ŞAYLAN……... BAYER TÜRK  

Ecz. Barış ÖZYURTLU………. BERKO  İlaç Genel Müdürü 

Ecz.Eray ARSLAN……………. İstanbul Eczanesi 

Zehra BEKTAŞ……………….. RİVOSEM/ KALİTE DİREKTÖRÜ 

Ecz.Nimet ÇETİNKAYA……... Nimet Eczanesi/Esenyurt 

Uzm.Ecz.Meryem YİĞİT……... İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak.i Hast. 

Uzm.Ecz.Songül TUNA………. İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak. Hast.Ecz. 

Arda DARBAZ………………... SANDOZ İlaç Sağlık Pazarı ve Pazar Erişim Müdürü 

Hüseyin POLAT………………. BERKO Satış Direktörü 

Taner ÖZKAN………………… ROCHE İLAÇ Kilit Müşteri Yönetim 
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Giriş Ve Güncel Durum Analizi 

İlaç, tedavi edici, koruyucu ve tanı amaçlı olarak kullanılan sentetik, bitkisel, hayvansal ve 

biyolojik kaynaklı kimyasal maddelerin farmasötik teknolojiye uygun üretilerek  tedaviye sunumudur. 

Halk sağlığının korunması ve sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulabilmesi güçlü bir ilaç 

sektörünün varlığı ile mümkündür. Ekonomik kalkınma açısından çok önemli katkılar sağlamasının 

yanında ayrıca savaş, epidemik hastalıklar ve olası bir ambargo gibi faktörler karşısında ülkenin ilaç 

ihtiyacını karşılayacak üretim yapabilen bir ilaç sektörüne sahip olunması gerekmektedir. 

İlaç sektörü, insan ömrünün uzatılması ve kaliteli yaşamın sağlanmasına kattığı değerlerin yanı 

sıra yüksek katma değerli ürünler geliştirmesi ve üretmesi, lisans ve lisansüstü eğitimli personele 

yoğunlukla istihdam sağlaması, Ar-Ge potansiyelinin yüksek olması, tıp ve eczacılık alanlarına teknolojik 

ve bilimsel katkı sağlaması açısından stratejik bir sektör olarak değerlendirilmektedir.  

İlaç sektörünün en önemli özelliği yoğun Ar-Ge yatırımı gerektirmesidir. Hastalık yapıcı mikrop 

(germ) teorisi, antibiyotiklerin keşfi, aseptik cerrahi uygulamalarının bulunması, anestezik maddelerin 

geliştirilmesi ve vücudun görülemeyen bölgelerinin görüntülenebilmesi gibi sağlık alanında yaşanan 

gelişmeler, yeni medikal teknolojiler ve bu teknolojilerin geliştirilmesine yönelik ilaç Ar-Ge çalışmaları 

sayesinde ortaya çıkmıştır.  

   Ayrıca, son yıllarda moleküler biyoloji ve rekombinant tekniklerde önemli gelişmeler 

kaydedilmiştir. Bu önemli gelişmeler yeni nesil katma değeri yüksek ilaçlar olarak tanımlanan 

biyoteknolojik ilaçların oluşmasını sağlamıştır. 

Bu bağlamda, Türkiye İlaç Sektörü incelendiğinde gelişmiş bütün ülkelerde olduğu gibi bazı 

ürünlerin nihai ürün şeklinde ithal edildiği görülmektedir. İthal edilen ilaçlar ise özellikle yeni ve yüksek 

teknoloji gerektiren, biyoteknolojik olarak üretilen, implante edilen ilaçlar, yeni ilaç taşıyıcı sistemler, 

aşılar, kan ürünleri, değiştirilmiş salım özelliği gösteren ilaçlar, insülin, kanser ilaçları, bazı hormonlar, 

bazı radyonüklidler, bazı oftalmolojik preparatlar ve antidotlardır. Üretim  ise ,jenerik/eşdeğer ilaçlar 

üzerinde yoğunlaşmıştır. Ayrıca, ilaç etkin madde üretimi de yapılmaktadır. 

Uluslararası norm ve standartların uygulandığı Türkiye İlaç Sektörü, yüksek üretim teknolojisi 

gerektiren ürünler  (biyoteknoloji vb.) dışında her türlü ürünü üretebilme kapasitesine sahiptir.  Dünya 

Sağlık Örgütü tarafından belirlenen ve ülkemizde 1984 yılında yürürlüğe giren "İyi Üretim Uygulamaları" 

(Good Manufacturing Practice-GMP) çerçevesinde dünya standartlarında üretim yapılmaktadır. 

Buna karşın; Dünya standartlarında üretim kapasitesine sahip olmasına rağmen, Türkiye İlaç 

Sektörü dünya pazarında yeterli rekabet gücüne ulaşamamıştır. 

Türkiye’nin sanayi vizyonu çerçevesindeki hedefleri göz önüne alınarak,Orta ve yüksek 

teknolojili ürünlerde Avrasya’nın üretim üssü olma  vizyonu dikkate alındığında, Türkiye İlaç Sektörünün 

uzun dönemli vizyonu ise ,İlaç sektöründe Ar-Ge, üretim ve yönetim merkezi olan bir Türkiye şeklinde 

belirlenmelidir.  

Bu vizyon çerçevesinde, genel amaç ise ülkemiz ilaç sanayini uluslararası rekabet gücüne sahip, 

dünya ihracatından daha fazla pay alan küresel bir oyuncu haline getirmek  olarak şekillenmesi  

öngörülmelidir. 

Mevcut durum esas alınarak Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler  Analizi yapılarak 

sektörün problemlerine ulaşılmış ve söz konusu problemler baz alınarak öncelikli sorun alanları tespit 

edilmiştir. 
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 GÜÇLÜ YÖNLER 

1. Büyük iç pazar hacmine sahip olunması 

2. Üretim, kalite ve deneyim gücü 

3. Büyümekte olan ekonomi ve devletin sunduğu ekonomik teşvik modelleri 

4. Genç, eğitim seviyesi yüksek, yoğun ve etkin nüfus 

5. Dünya pazarı içerisinde sürekli büyüme eğilimi olan, güçlü, dikkat çeken, bilinçlenen ve 

gelişen bir pazar 

6. Ticaret ve rekabet gücünün etkili olması 

7. Genel Sağlık Sigortası sistemine geçilmiş olması 

8. Güçlü ekonomik göstergeler ve istikrarlı politik güç 

9. Ar-Ge için kullanılabilecek sağlık hizmeti veri sisteminin varlığı (MEDULA-SağlıkNet) 

10. Belgelendirme alanında Türkiye’de uygunluk değerlendirme kuruluşlarının bulunması 

11. Gümrük Birliği nedeniyle AB’ye entegre  olunması 

12. Yürürlükteki uluslararası standartlarda olan Klinik Araştırma Mevzuatı 

13. Rekabet ortamında hızlı kararlar alıp bir an önce eyleme geçilmesi 

14. Mevcut yatırımların dünya pazarlarına üretim yapabilecek durumda olması 

15. Sağlıkta dönüşüm programı neticesinde hekime ve tedaviye erişimin artması 

16. Sağlık hizmetlerinin yeniden yapılandırılması ve sağlık sigortasının tüm nüfusa 

yaygınlaştırılması ile tek kurum bünyesinde toplanması 

17. İlaç sektöründe uzun yıllardır var olan köklü firmaların üretim tecrübesi ve ülkemizin 

stratejik konumu nedeniyle bu tecrübeyi aktarabileceğimiz pazarların büyüklüğü (Orta 

Asya, Balkanlar, Afrika gibi) 

18. Üretim ve klinik araştırma maliyetlerinin ABD ve birçok Avrupa ülkesine göre düşük 

olması 

19. Uluslararası itibarı büyük firmaların getirdiği yönetim/üretim uygulamaları 

20. Eşdeğer ilaç üretim kapasitesi 

21. Türkiye’nin ilaç üretim know-how’ına sahip olması 

22. Üretim kültürü ve teknolojik altyapı 

23. Şirketlerin güçlü örgütlenme yapısının olması, bu sayede değişimlere kolay adapte olma 

potansiyeli 

24. İlaç sektörünün GMP’ye uygun iyi tasarlanmış dünya standartlarında, yeni, modern, 

yüksek kapasite ve teknolojiye sahip üretim tesislerine ve altyapıya sahip olması 

25. İlaç hammaddeleri için kaynak olarak kullanılabilecek pek çok bitkinin yetişebildiği bir 

coğrafyaya sahip olunması 

26. Fikri Mülkiyet Sistemi ile ilgili eksikliklerin giderilmesi amacıyla mevzuat ve uygulamada 

yapılan çalışmalar 

 

ZAYIF YÖNLER 

1. Kamu-sanayi-üniversiteler arasında Ar-Ge çalışmaları ve üretim konusunda işbirliği 

eksikliği, 

2. İlaç sektörü için multidisipliner çalışma alt yapı eksikliği 
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3. Hammadde/ara mamul, ileri ve yüksek teknolojide dışa bağımlılık 

4. İleri teknoloji gerektiren ürünlerin üretim teşviki için iç pazar desteğinin bulunmaması 

5. Türkiye İlaç Sektöründe öngörülebilirliğin düşük olması 

6. Küresel rekabet gücümüzü geliştirecek patent hakkına dayalı gelir elde etme altyapısının 

olmaması 

7. Global şirketlerin karşısındaki zayıf sermaye birikimi ve giderek ağırlaşan uluslararası 

regülasyonlar 

8. Global ilaç firmalarının Ar-Ge ve üretim yapması için iş yapma ortamının cazip olmaması 

9. Sektörde uygulanabilir, yenilikçi üretim potansiyeline sahip bilim insanı eksikliği 

10. Ar-Ge faaliyetlerine ayrılan kaynakların yetersizliği 

11. Yeni ilaç geliştirme altyapısının yetersizliği 

12. Stratejik öneme sahip ekonomik katkısı büyük olan ilaçların üretiminin yetersizliği 

13. Türkiye’de yeteri kadar klinik ilaç araştırma merkezlerinin olmaması 

14. İhracat yapılan/yapılacak olan ülkenin regülasyonlarının birbirinden farklı olması 

nedeniyle, Ar-Ge ve ruhsatlandırma maliyetlerininyüksek olması ve bunun için temel 

oluşturacak maddi birikimin gerekliliği 

15. Hastaların klinik araştırmalara olumsuz bakışı 

16. Teknolojik yatırımların eksikliği 

17. İthal ürünün daha kaliteli olduğu düşüncesiyle oluşan psikolojik engeller 

18. İlaç üretimi ile ilgili yatırımların uzun sürelerde sonuç vermesi nedeniyle sanayicilerin 

yeni girişimlere yönelememesi 

19. Yerli şirketlerin mali nedenlerle ya da yeterli kurumsallığa sahip olamadıklarından 

yabancılar tarafından satın alınması 

 

FIRSATLAR 

1. Ülkemizin dünyadaki stratejik ve jeopolitik konumu, yeni pazar alanlarına ulaşma şansı 

2. Ortalama yaşam sürecinin uzamasına bağlı olarak ilaç talebinin artması 

3. Teknolojik altyapının gelişmişliği ve üretimlerin uluslararası geçerliliği olan GMP 

kurallarına uygun yapılması 

4. Devlet-ilaç sektörü yol haritasının belirlenmesi 

5. Ar-Ge ve inovasyondaki gelişmeler 

6. İç pazar büyüme potansiyeli 

7. Ülkemizin rekabet gücünü artıracak biyoteknoloji gibi yatırım alanlarının önem kazanması 

8. Yeni yatırımlar için ülkenin cazip hale gelmesi 

9. Eğitim seviyesi yüksek, genç işgücü potansiyeli 

10. Üniversite-sanayi işbirliğinin artması 

11. Multidisipliner çalışma (tıp-mühendislik-işletme-pazarlama) ortamının sağlanması 

12. Ar-Ge alanında klinik çalışmalarda mevzuat, altyapı, nitelikli insan gücü açısından 

ülkemizin sahip olduğu avantaj ve hasta sayısının fazlalığı ile birçok uluslararası kuruluş 
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tarafından Türkiye’nin hâlihazırda bölgesel bir merkez olarak belirlenmiş olması 

13. Yatırım ortamının iyileştirilmesi, yabancı yatırımların artırılması ve özendirilmesi 

amacıyla kamu ve özel sektörde yaşanan gelişmeler 

14. İhracatı artırmak için tanıtım ve fuarlar konusunda devletin hem finansal hem de ikili 

görüşmeler ile destek sağlaması 

15. Küresel pazarlara ihracat potansiyeli 

16. Kamu kurum ve kuruluşlarında ilaç sektörüne gereken önemin verilmesi amacıyla 

yapılanmalardaki değişim ve gelişmeler 

 

17. Sağlık sektöründe hizmet ihracının artırılması amacıyla Sağlık İhtisas Serbest 

Bölgeleri’nin kurulmasına yönelik projeler 

18. Ulusal Klinik Araştırma Altyapı Ağı’nın kurulma sürecinin başlamış olması. 

19. AB ve küresel mevzuata uyum çalışmaları 

 

TEHDİTLER 

1. Dünyada bilim ve teknolojideki üstel artış ve fon oluşturamayan sektörün Ar-Ge’ye 

yönelik kaynak yetersizliği 

2. Bütçe imkânlarının ve halkın alım gücünün kısıtlı oluşu 

3. Kredi maliyetlerinin dış rekabete oranla yüksek oluşu 

4. Beyin göçü 

5. İlaç sektörünü stratejik bir sektör olarak belirlemiş ülkelerin Ar-Ge ve katma değeri yüksek 

ilaç yatırımlarını çekmek üzere sürekli geliştirmekte oldukları yatırım ve iş yapmayı 

kolaylaştırıcı politika ve düzenlemeler 

 

Öncelikli sorun alanlarından hareketle, sektöre ilişkin vizyon ve genel amaç belirlenmiştir. Bu 

genel amacı gerçekleştirmek üzere, ilaç sektörünün öncelikli sorun alanlarından yola çıkılarak altı 

stratejik hedef tespit edilmiştir. 

1-Hukuki düzenlemelerin ve idari kapasitelerin, toplum sağlığını koruyacak ve yatırımları ihracat 

odaklı artıracak şekilde iyileştirilmesi, 

2-Sektörün gereksinimlerine cevap verebilecek nitelikli insan gücü oluşturulması, 

3-Devlet tarafından koordine edilen Kamu, üniversite ve özel sektör arasında güvene dayalı şeffaf 

bir ortam oluşturularak işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi, 

4-Bilinçli bir hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire ve tüketici kitlesi oluşturarak akılcı ilaç 

kullanımının sağlanması, 

5-Katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilebilmesi için Ar-Ge faaliyetlerinin planlanması ve 

koordinasyonunun sağlanması, bu şekilde geliştirilen ürünlerin desteklenmesi, 

6-Sektörün sürdürülebilirliğinin ve küreselleşmesinin desteklenmesi amacıyla sektörel yatırımları 

destekleyici, rasyonel bir finansman yapısının oluşturulmasıdır. 

Dünya ilaç sektörünün büyümesinde demografik değişim, ortalama yaşam süresinin artışı, hastalık 

paternlerindeki değişimler, sosyal küreselleşme, sağlık hizmetlerine erişimdeki anlamlı artış ve sosyal 

devlet olgusunun doğuşu rol oynayan önemli etmenler olmuştur. 

Son on yılda, bir biyolojik ilacın benzer üretim süreçleri ile elde edilen     kopyası  olan “biyobenzer 

biyolojik ilaçlar” dünya ilaç piyasasında önem kazanmıştır. Biyobenzer ilaçlar, ilaç geliştirme 

safhalarında klinik çalışmaların planlanması ve farmakovijilans açısından klasik ilaç üretiminden farklılık 
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göstermektedir. Ayrıca, son zamanlarda değişen ekonomik koşulların bir getirisi olarak,dünyada  tüm   

sektörlerde olduğu gibi ilaç sektöründe de kümelenme    çalışmaları  ön plana çıkmaktadır. 

Türkiye, üretim standartları, teknolojisi ve kurulu kapasitesi açısından gelişmiş bir ilaç 

endüstrisine sahiptir. Ülkemizdeki üretim tesisleri sürekli Sağlık Bakanlığı’nın denetiminden geçmekte ve 

uluslararası akreditasyon gereklerini sağlamaktadır.  

GMP, ilaçların kalite standartları doğrultusunda üretimini ve kontrolünü sağlayan bir kurallar 

bütünüdür. Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen GMP, üretimin bütün süreçlerini kapsamaktadır. 

Birçok ülke Dünya Sağlık Örgütü Kılavuzu’nu temel alarak kendi GMP kurallarını oluşturmuştur. 

Türkiye bu kuralları, 1984 yılında yayımlanan “İspençiyari ve Tıbbi Müstahzar İmalathaneleri 

Yönetmeliği” ile Sağlık Bakanlığı denetiminde hayata geçirmiştir. 

Türkiye’nin mevcut ilaç üretimi iç talebe önemli ölçüde cevap vermektedir.  

Ancak, biyoteknoloji ürünleri gibi belirli üretim merkezlerinde yapılabilen ürünler ile tüketimi az 

olan, yurt içi üretimi ekonomik olmayan kan ürünleri ve kanser ilaçları gibi ürünler üretilmemekte iken, 

son yıllarda bu alanda üretime yönelik birtakım çalışmalar başlamıştır. 

 Bilindiği üzere;sektördeki firmaların tamamına yakını İstanbul ve çevresinde faaliyet 

göstermektedir. Alt yapının daha uygun oluşu, ambalaj malzemeleri ve teknik personelin teminindeki 

kolaylıklar, ulaşım ve iletişim imkânları, sağlık kuruluşlarının Marmara Bölgesi'nde yoğunlaşması gibi 

faktörler sektörün büyük bir bölümünün İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ illerinde kurulmasına yol açmıştır. 

Türkiye’de “Temel Eczacılık Ürünleri ve Eczacılığa İlişkin Malzemelerin İmalatı” alanında 

yaklaşık 600 girişim bulunmaktadır. Sektörde yaklaşık 35 bin kişi istihdam edilmekte olup çalışanların 

önemli bölümü yükseköğrenim görmüştür. 

Ülkemizde sektöre uzman eleman sağlayan  eczacılık fakültesi,  kimya mühendisliği bölümü,  

kimya bölümü,  biyoloji bölümü, tıp fakültesi,  genetik ve moleküler biyoloji bölümü ve kimya teknolojisi 

bölümü yer almaktadır. 

Ancak ülkemizde , yeni molekül keşfi ve ilaç tasarımı ile ilgili konuda akademik 

bölümler/programlar yeterli sayıda değildir.  

Üniversitelerde donanım ve bilgi eksikliği olan insan kaynağının bir an önce yetiştirilmesi 

gereklidir. Eczacılık Fakültelerinin eğitim müfredatları ilaç keşfi yapabilecek şekilde gözden geçirilmeli 

ve ilaç geliştirilmesine uygun hale getirilmeli ve bunu sağlayacak  vizyon kazandırılmalıdır.   Özellikle 

yeni kurulan bazı üniversitelerin  Eczacılık fakültelerinde mesleki eğitimlerin  Eczacı kökenli olmayan 

öğretim üyeleri  tarafından verilmesi, gerekli olan asgari eğitimin kalitesini düşürmektedir. Yanısıra  

kimya alanında da yetişmiş insan kaynağına ihtiyaç vardır. Yetişmiş personelin  yurtdışına eğitime 

gittikten sonra ülkeye geri kazanılması için gerekli önlemlerin ve teşviklerin güncellenmesi, ayrıca  

personelin  sektöre bakış açısını değiştirecek önlemler alınması gerekmektedir. Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkin elemanın birden fazla noktadan ücret alabilmesinin önünü açan 

kanun/yönetmelik değişikliği yapılması önerilmektedir. 

 İlaç endüstrisi  ile üniversitelerden mezun olacak öğrencilerin staj koordinasyonu sağlanarak 

sanayiye yönlendirilmesi sağlanmalı, mezuniyet sonrası işbirliklerin  güçlendirilmesi  için gerekli 

adımların atılması ilgili kurumlarca desteklenmelidir. 

Sektör doğası gereği dinamik ve değişime açık insan kaynağı ile sürekli olarak kendini yenileyen bir 

yapıya sahiptir. İstihdamın çoğunluğu üretim sürecinin dışında yani ruhsat, fiyatlandırma, satış ve 

pazarlama gibi alanlarda çalışmaktadır. Ar-Ge ve ileri teknoloji gerektiren bu sektörde üniversitelerimize 

ve yüksekokullarımıza önemli bir görev ve sorumluluk düşmektedir. 

Türkiye’de  yaklaşık  3.000 çeşit ilaç üretimi yapıldığı bilinmektedir. Diğer taraftan farklı dozajlar 

ve değişik farmasötik yapılar ile bu rakam 8.000 civarına çıkmaktadır. Sektörde genellikle antibiyotikler, 

analjezikler olmak üzere birçok ilaç etkin maddesi üretilmekte olup ilaç üretiminde kullanılan 

hammaddelerin yaklaşık %80’i ithalat ile sağlanmaktadır. İş bu neden ile Finansın kullanımı sorunludur. 

2012 yılı itibariyle Türkiye’de kullanılan ilaçların kutu bazında yaklaşık %73,5’i ülkemizde 

üretilmektedir. 
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 Ancak, ithal edilen ilaçların maliyeti, yurt içinde üretilen ilaçların maliyetinden daha yüksektir. 

Bunun başlıca sebebi ithal edilen ilaçların önemli bir kısmının patent koruması altında olması ve bu 

nedenle fiyatlarının yüksek olmasıdır. Bazı ilaçlar, ileri teknoloji gerektirdiği için yalnızca dünyadaki 

belirli merkezlerde üretilebilmektedir. Ayrıca, ülkemizde tüketimi  az olan ve üretimi ekonomik olmayan 

bazı ilaçların üretimi de yapılmamaktadır. Ülkemizde genellikle çok yeni, koruma altında ve/veya ileri 

teknoloji gerektiren preparatlar, bazı aşılar, kan ürünleri, bazı kontrollü salım sistemine sahip olan ilaçlar, 

insülin ve kanser ilaçları, bazı hormonlar, bazı radyonüklidler, bazı oftalmolojik preparatlar ve antidotlar 

gibi farklı tedavi grubundaki ilaçlar ithal edilmektedir.  

Türkiye İlaç Sektöründe genellikle lisans altında üretim, fason üretim, jenerik/eşdeğer ilaç üretimi 

ve ilaç etkin madde üretimi yapılmaktadır. İmalat için kullanılacak maddeler, ithal edilecek ülkede 

yerinde denetlenme prensibi, stratejik olarak değerlendirilip, oluşacak mağduriyeti önlemeye yönelik 

teftiş yapmak işleri uzatmaktadır. Devlet sanayinin kullanacağı hammaddeleri, yurt dışından temin eden 

firmalar için mevzuatı kolaylaştırmalıdır. 

Farmasötik Denetim İşbirliği Konvansiyonuna (PIC/s) tam üye olunması, ülkemiz ve 

Kurumumuzun uluslararası tanınırlığı ve ilaç sektörünün uluslararası ticareti için önemli avantajlar 

sağlayacaktır. 

Türkiye, tıp ve eczacılık ürünleri ihracat hacminde ve dolayısıyla ihracatın ithalatı karşılama 

oranında potansiyelinin çok altında kalmaktadır. Türkiye, dünyadaki stratejik konumu ile yeni pazar 

alanlarına ulaşma fırsatına sahiptir.  

Bu fırsatın etkili stratejiler ile değerlendirilmesi neticesinde ilaç sektörü dış ticaret açığının 

kapatılmasında önemli bir rol oynayacaktır.  İlacın lokalizasyonu yanında globalleşmesinin de devlet 

tarafından desteklenmesinin sağlanması gereklidir. Ülke endüstrisi olarak Konvansiyonel ilaç üretimini 

yapabilecek durumdayız.  Endüstri ithalat için dış kurumların denetlemesine uygun olarak GMP 

kurallarına uygun olarak üretimini sağlamıştır. İlaç endüstrisi Avrupa ülkelerine göre geri durumda 

değildir.  

İlaç sektöründe Ar-Ge, yeni bir molekülün keşfini içeren temel Ar-Ge çalışmaları, keşfedilen 

molekülün laboratuvar ortamında belli aşamaları geçtikten sonra insanların yararına kullanılabilecek 

güvenli ve etkin bir ilaç olabilmesini sağlayan klinik araştırmalar ve bunun yanında mevcut ürünler 

üzerinden geliştirilen yeni formülasyonlara ve kombinasyonlara dayalı olarak tedaviye farklı seçenekler 

sunan katma değerli eşdeğer ürünlere yönelik çalışmaları içermektedir. 

İlaç sektörü Ar-Ge’sini diğer sektörlerden ayıran başlıca özellik, klinik araştırmalar sürecinin 

insan katılımlı olmasıdır. Genel olarak ilaç sektöründe Ar-Ge faaliyetleri, molekül bulma, var olan 

moleküllerin yeni kullanım alanlarını bulma ve yan etkisi olan bir ilacın tekrar değerlendirilmesini 

kapsayan temel araştırma, klinik testlerin gerçekleştirildiği klinik araştırma kısmı ile birlikte uzun ve 

maliyetli bir süreci kapsamaktadır. 

İlaç sektöründe yeni bir molekülün bulunması, aslında hem referans/yenilikçi hem de 

eşdeğer/jenerik ilaç firmaları için bir başlangıç noktasıdır. Keşfedilen molekül uzun bir süreç sonucunda 

patent sahibi tarafından geliştirilerek insan sağlığının hizmetine sunulmakta, molekülün patent ve koruma 

sürelerinin sona ermesini takiben eşdeğer ilaç üreticisi firmalar tarafından üretilerek daha geniş kitlelere 

ulaşma imkânına kavuşmaktadır. 

İlaç sektöründe inovasyon, geleneksel olarak referans/yenilikçi ilaç üreten firmaların alanı olarak 

görülse de eşdeğer/jenerik ilaç firmaları da birçok farklı alanda inovatif faaliyet göstermekte ve yeniliklere 

büyük yatırımlar yapmaktadır. İlaç sektöründe inovasyon 3 tipte görülmektedir. Bunlardan ilki, yeni dozaj 

formları ve yeni formülasyonları içeren Artımlı (incremental) İnovasyondur. Artımlı inovasyon, 

farmasötik keşifler için önemli bir unsur olup son 50 yılda geliştirilen ve klinik olarak önemli sayılan 

ilaçların büyük çoğunluğu, aynı farmakolojik sınıfta çoklu, küçük ve başarılı ilerlemeler içeren geliştirme 

Türkiye, bilimsel, teknolojik altyapısı ve insan kaynakları bakımından uluslararası standartlarda, yüz yılı 

aşkın geçmişi olan, güçlü ve yüksek üretim kapasiteli bir ilaç endüstrisine sahiptir. 

 Ülkemizde referans/yenilikçi ilaç üretimi ya da ithalatı yapılmakla birlikte, endüstrimizin temel 

faaliyet alanını eşdeğer/jenerik ilaçlar oluşturmaktadır. Ayrıca, ilaç araştırmaları daha çok, yeni bir 

molekül bulmak ya da yeni bir ilaç geliştirmek şeklinde olmayıp bulunan moleküllerin 2-3’lü 
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kombinasyonlarını, farklı dozaj formlarını ya da eşdeğer/jenerik ürün geliştirmek yoluyla yapılmaktadır. 

Türkiye’de henüz geliştirilmiş yeni bir molekül bulunmamaktadır. 

Ülkemizde ulusal ve uluslararası ilaç firmaları aktif olarak klinik araştırma faaliyetlerinde 

bulunmaktadır. Klinik araştırmalar ile ilgili 13 Nisan 2013 tarihli ve 28617 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanan Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmeliği, Uluslararası İyi Klinik Uygulamaları İlkeleri, AB 

direktiflerine uyumlu olarak hazırlanmıştır. Dünyadaki toplam Ar-Ge harcamalarının %15’i ilaç sektörü 

tarafından gerçekleştirilmektedir. İlaç Ar- Ge harcamaları uzun süreç ve yüksek maliyet gerektirmektedir. 

Bir molekülün beşeri ilaca dönüşmesi ortalama 10-15 yılı bulabilmekte ve yüksek yatırım tutarları 

gerektirmektedir. 

Türkiye’de ilaç konusunda çalışan ulusal laboratuvar sayısı 1 adet olup, faaliyet konuları; 

 İlaçların imal ruhsat, ithal ruhsat, ithal izni, piyasa kontrolü, şikâyet edilen, kaçak veya 

sahte şüphesi olan ilaçların analizlerini yapmak, 

 Resmi kurumların, ilaç satın alma süreçlerinde ilaç kalite kontrol analizlerini yapmak, 

 Biyolojik ürünlerin (aşı, bağışık serum, biyoteknolojik ürün, kan ürünü ve alerjen 

ürünlerin) seri serbest bırakma, ithal izni ruhsat başvurularıyla ilgili olarak ürünlerin yeterli 

etkiye, gerekli emniyete, uygun kaliteye sahip olup olmadıklarının kontrollerini yapmak, 

 Avrupa Farmakopesi toplantılarına ve çalışmalarına katılmak, Türk Farmakopesini 

hazırlamak şeklindedir. 

 

Ülkedeki ulusal klinik araştırma merkezi 6 adet olup, 13 Nisan 2013 tarihli ve 28617 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan “Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik” gereğince yapılan Biyoyararlanım/ 

Biyoeşdeğerlik alanında yapılan klinik ve analitik çalışmalar ile Faz 1 klinik araştırma faaliyetlerini 

gerçekleştirmektedir.  

İlaç sektöründe bir ilacın üretiminin önemli aşamalarından birisi, ilacın kaliteli ve güvenli 

olduğunun tespit edilmesidir. Bu tespit, İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP) çalışmaları ile 

sağlanmaktadır. GLP konusunda, 4457 sayılı “Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri 

Hakkında Kanun” ile Türk Akreditasyon Kurumu, ulusal izleme otoritesi olarak yetkilendirilmiştir. İlaç 

endüstrisinin gelişiminin temel unsurları arasında yer alan uluslararası pazarlarda rekabet gücü olan mal ve 

hizmet üretimi ancak Ar-Ge faaliyetlerinin artırılmasıyla mümkün olacaktır. 

Bunun yanında, üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi için kalıcı platformların yaratılması 

ve desteklenmesine yönelik çalışmalar Türkiye İlaç Sektörü açısından büyük önem arz etmektedir. 2014 

yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, öncelikli teknoloji alanlarında yer alan, Ar- Ge 

ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünlerin ticarileştirilmesi, ülke ekonomisine katma 

değer oluşturulması, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatına öncülük edilmesi ve 

ülkemizde yerleşik işletmelerin yapacakları yatırımların desteklenmesi amacıyla “Teknolojik Ürün 

Yatırım Destek Programı” devreye sokulmuştur. Bu program sayesinde, gerçek ya da tüzel kişilere ait 

teknolojik ürünlerin yatırımına ve seri üretimine destek verilerek, bu ürünlerin rafta kalmayıp ülke 

ekonomisine katma değer oluşturmasına ve nitelikli istihdama, yüksek teknoloji ihracatına, ülkemizin 

rekabetçi gücüne katkı sağlaması hedeflenmektedir. 

Dünya nüfusu ve yaşam süreleri artarken, nüfusun yaşlanması, hastalık paternlerindeki değişimler, 

yeni tedavi yöntemlerinin gelişmesi, artan farkındalık ile kalite beklentilerinin yükselmesiyle sağlık 

hizmetlerine ve ilaca olan ihtiyaç artacaktır. 

 Birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke, ilaç sektörü yatırımlarını çekmek için, 1990’lı yıllardan 

başlayarak ilaç sektörünü stratejik ve öncelikli sektör olarak belirlemiş ve eylem planları çerçevesinde 

küresel ilaç yatırımlarını ülkelerine çekmeyi başarmıştır. 

Biyolojik bir kaynaktan imal edilmiş ya da ekstre edilmiş ürünler olarak tanımlanan 

biyoteknolojik ürünler, dünya ilaç pazarındaki yerini gittikçe güçlendirmektedir. Ülkemizde de dünyadaki 

gelişmelere paralel olarak biyoteknolojik ilaçların üretimine geçilmesi zorunlu gözükmektedir.  
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Dolayısıyla Türkiye’nin de ilaç sektörü alanında dünya çapındaki rekabette hak ettiği yeri 

alabilmesi için yeni teknolojilere, özellikle de “biyoteknoloji” ve “nanoteknoloji”‘ gibi alanlara yatırım 

yapması ve bu konuda geleceğini çok sağlam bir vizyon ile planlaması gerekmektedir. 

İleride  ülkemizin biyoteknolojik (biyobenzer-biyoeşdeğer) bir çöplük olmaması için bir kontrol 

mekanizması kurulmalı ve TÜRKİYE BİOBENZER KLAVUZU  oluşturmalıdır. 

Strateji dünya pazarı açısından iyi değerlendirilmelidir. Biyobenzerlerin lokalizasyonunun yanında 

global pazara da hitap etmelidir. Biyobenzer ürünler için advers etkiler tekrar gözden geçirilip hem 

sahada anlatılmalıdır, hem de kamuda merkez oluşturulup takip edilmelidir.  

Biyobenzer ürünlerin fiyatları orjinal ürünle aynı ise kamu faydası yok olmaktadır.  Biyobenzer 

ürünler orjinal ürüne göre daha avantajlı fiyata sahip olmalıdır.  

Ülkemizde bulunan yabancı firmalar lokalizasyon ile ülkemizde yaptıkları üretim ile ihracat 

yaparak dış ticaret açığını kapatmakta faydalı olmaktadırlar. Lokalize ilaçları üreten firmalar özel statü 

tanınarak teşvik edilmelidirler.  

Yabancı kaynaklı ilaç firmaları ülkemizi lojistik merkezi  olarak kullanmalıdırlar. İstanbul’u 

Lojistik merkez üssü haline getiren ve cazip kılan oluşumlar meydana getirilmelidir.  

Lokalizasyon da yardımcı madde hammadde ve ambalaj malzemesinin de imalatı ülkemizde 

yapılmasının desteklenmesi için gerekli mevzuat ve teşviğin yapılması gereklidir. Öncelikle fizibilite 

çalışması yapılmalıdır. Bunun sonucunda mevzuat baştan yapılmalıdır. Bu alanda yetişmiş insan gücü 

oluşturulmalıdır. Devlet teşviği ile desteklenmesi sağlanmalıdır. 

Ruhsatlı biyolojik ilaçlara benzerlik gösteren biyobenzer ilaçların sayılarının gittikçe artması 

doktor ve hastalara alternatif tedaviler sunacak, tedavi maliyetlerini azaltacak ve hastaların ilaca erişimini 

artıracaktır. Bu ürünler, son 20 yılda eşdeğer ilaçların yapmış olduğu gibi, sürdürülebilir bir sağlık sistemi 

için önemli fırsatlar yaratmaktadır. 

İlaç sektöründe yeni fırsatlar içeren biyoteknoloji, nanoteknoloji gibi inovatif alanlar, dünyada az 

sayıda firmanın faaliyet gösterdiği, yatırım yaptığı alanlar olarak kabul edilmektedir. Bu çerçevede, 

inovatif faaliyetler, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ilaç firmaları için önemli fırsatlar 

yaratmaktadır. Katma değerli ilaç üretiminin desteklenmesi halinde, uzun yıllara dayanan üretim 

kültürüne ve uluslararası standartlarda teknoloji kapasitesi ve insan kaynaklarına sahip olan ilaç 

endüstrimizin küresel ilaç pazarında rekabet üstünlüğü yakalayabileceği olası görülmektedir. 

Ülkemizde ilaç firmaları Ar-Ge merkezlerinde ve üniversitelerde ilaçta 

biyoteknolojiye yönelik önemli çalışmalar yapılmaktadır. Biyoteknoloji ile terapötik 

proteinler geliştirilmesi ile ilgili gerekli birikim ve altyapı ülkemizde mevcuttur. Türkiye’de biyoteknoloji 

alanında kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanması ve bu konuda bir platform oluşturulması, Teşvik 

Yasası’nda biyoteknolojinin yeralması,  biyoteknolojiye yönelik özel destekler, ruhsat süreci, preklinik, 

klinikve laboratuvar çalışmalarına yönelik her türlü mevzuatın yayınlanması süreçleri gibi   muhtemel 

başlıklar öne çıkmaktadır. Finansmanı ise TÜBİTAK vb. kurumlar üzerinden devlet tarafından 

sağlanmalıdır. 

İlaç sektöründe inovasyon teşvik edilirken, tedavide fark yaratan ve atılım sağlayan inovasyon 

içeren katma değerli ilaçlar, artımlı inovasyon, inovasyon teşviki ile sektörün uluslararası rekabetçiliğinin 

artırılması, bilim ve iş dünyası arasındaki bağlantı ve patent kalitelerinin geliştirilmesi gibi konuların göz 

önünde bulundurulması önem arz etmektedir. 

Türkiye’de Ar-Ge alanında farklı sorunlar olduğu görülmektedir. Bu sorunlardan birisi, yabancı 

Ar-Ge elemanlarının çalıştırılmasında karşılaşılan zorluklardır. Bu elemanların çalışma prosedürlerinin 

kolaylaştırılması  sağlanmalı.Bu konuda know-how akışının sağlanabilmesin de önemli faydalar 

sağlanacağı düşünülmektedir. 

Ayrıca, üniversitelerin uygulamalı ya da klinik araştırma kapasitesinin azlığı, geleneksel akademik 

yükseltme kriterlerinin, öğretim üyelerinin sanayi ile işbirliği halinde projeler oluşturma, patentleme ve 

ürünün ticarileşmesini sağlama gibi aktiviteler yapmasına yönlendirilmemesi, üniversitelerde 
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disiplinlerarası proje oluşturma/yürütme kültürünün yeterince oluşmaması ve teknoloji transferi 

ofislerinin etkin çalışmaması gibi Ar-Ge alanında başlıca sorunlar bulunmaktadır. 

 

Dağıtım  başlığı altında ; 

 Ülkemizdeki ilaç takibi ve dağıtımı örnek oluşturacak bir düzeydedir. İTS ve Isı nem 

takibinin elektronik ortamda yapılması örneği vb. 

 Ülkemizdeki dağıtım kanalı iki alan üzerine kurgulanmıştır.  Kamuya ilaç dağıtım ve özel 

sektöre ilaç dağıtım. Biyobenzer ürünlerin dağıtımına dikkat edilmelidir.  

 Serbest eczaneler dahil tüm eczacılar ilaç dağıtımı ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmalıdır. 

Eczacıların ilaç takibi konusunda eğitim alması gereklidir. Mevzuat ilaçların dağıtımında 

takibi konusunda oldukça uygun yazılmıştır ancak eğitimin baştan verilmesi gereklidir. 

 Isı takibi elektronik ortamlarda yapılmaktadır ve ilçe sağlık müdürlükleri tarafından 

değerlendirme yapılmaktadır.  

 Dağıtım kanallarında eczacılar daha aktif olmalıdırlar.  

 Ülkemizde ilaç ısı takip kısmı tüm ilaçlar için kamu tarafından talep edilmektedir. 

Dünyada bunun bir örneği olmadığından ülkemizde olması ayrıca dikkate alınmalıdır.  

 İlaçların hastaya sunulmasında eczacının güvenlik sorunu mevcuttur.  

 Eczacılar için reçetesiz ilaç listesi yapılmalıdır. İlaçlar için hem reçeteli hem reçetesiz ilaç 

listesi yapılmalıdır.  

 Tarım bakanlığı onaylı ürünlerin da medula sisteminde görülmesi gereklidir. ( SKRS e 

sisteminde) 

 Eczacı halka ilaç kullanımını anlatıp danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu nedenle eczacı 

reçetesiz ilaç verebilmelidir. 

 Zorunlu Meslek içi eğitimler düzenlenmelidir. Halka Sağlık okur yazarlığı eğitimi 

eczanelerden verilmesi için 1. Basamak sağlık hizmeti olarak tanımlanmalıdır.  

 1.Basamakta; multidisipliner çalışma prensibi gereği , eczacılara aldıkları eğitimleri gereği 

yasal olarak daha fazla sorumluluk verilmelidir. 

 Eczacılara meslek hakkı konusunda destek verilmelidir ki eczacı halka danışmanlık 

hizmetini daha iyi yapabilmelidir. 

 Jenerik ilaçlar marka ismi ile değil etkin madde ismi ile piyasaya sunulmalıdır.  

 SGK geri ödemesi,  uyguladıkları prosesler hakkında firmalar sıkıntı yaşadıklarını 

bildirmektedirler.  

 Ürün geliştirilmesi sırasında geri ödemeye başvurmayı talep etmektedirler.  

 Tarım bakanlığı tarafından verilen gıda takviyesi onayları sıkıntı doğurmaktadır. Doğrusu; 

Sağlık bakanlığı tarafından onayının  verilmesidir. Sağlık bakanlığınca yapılacak bu 

işlemlerin Avrupa ülkelerinde olduğu gibi prosedürlere uygun hale getirilmesi önerilir. 
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İzlem başlığı altında: 

 Eczacının ilacı halka ulaştırmada ilk basamağı olarak meslek içi eğitiminin güncellenmesi 

önerilir. 

 Biyobenzer ve biyoeşdeğer ürünleri hızlıca piyasaya gireceğinden dolayı eczacı ve 

hekimin meslek içi eğitimlerle bilgilendirmesi gereklidir.   

 TEB İthal ürünleri ve gıda takviyesi ürünleri için  farmakovijilans takibi yapılmamaktır.     

 Türkiye için satışına onay verilmiş ilaçların ülkemizden kaçırılarak kaçak olarak başka 

ülkelere verilmesi hastalar açısından sorun teşkil etmektedir. 

 Kayıt dışı olarak ülkemize gelen ilaçların hastaya ulaşmasının engellenmesi ve takibinin 

%100 sağlanması gerekmektedir. 

 TEB, TEB akademisi ile işbirliği yapılarak, sağlık bakanlığı onaylı sertifika programı ile 

farmakovijilans takibini serbest eczanelere eğitim verdikten sonra yapmalıdır. 

 Halkın sağlık okur yazarlığı çok düşük olduğundan ilaçla ilgili bilgilerin eczacılar vasıtası 

ile yükseltilmesi için çalışma yapılmalıdır. 

 Farmako-epidemiyoloji çalışması yapılmalıdır 

 İlaçların stabilitesi kontrol altında tutulmalı, gerekli güncel eğitimler verilmelidir.  

 

SONUÇ OLARAK ÖZETLENİRSE; 

1-Reçetesiz ürün grubu çok hızlı  bir şekilde oluşturulup hayata geçirilmesi     sağlanmalı. 

2-Biobenzer ürünler ile ilgili kamu ile birlikte stratejiler olusturulmalı. 

3-MF (mal fazlası) yerine Eczane iskonto oranlarının arttırılması düşünülmeli. 

4-Yerelleşme politikası yerli firmalar icin çok faydalı olduğu görüldü, sonraki etapların hızlı bir 

şekilde hayata geçirilmesi gerekliliği önem arzediyor. 

5-Milli ürün (İlaç üretiminde lokalizasyonun sağlanması) için gerekli adımların bir an once 

atılması . 

6-İlaç etken maddesi, yardımcı malzemeler ve iç-dış  ambalaj malzemelerinin  ülkemizde  

üretilebilmesi cari kayıpları azaltacaktır.Bu alt yapının oluşturulması için gerekli girişimlerin sağlanması. 

7-Kümeleşme ( İhracat, Biyolojik ve biyotek ürün üretimleri ) 

8-SGK geri ödeme süreçlerinin iyileştirilmesi, mümkünse ruhsat ve geri ödeme süreçlerinin eş 

zamanlı sonuçlandırılması, Başvuru dönem sayısının 4' e çıkarılması. 

9-Referans ürün fiyat uygulamaları ve kur uygulamalarından kaynaklanan fiyat kayıplari telafi 

edilmeli. 

10-TÜBİTAK / TEYDEP projelerindeki aksaklıkların giderilmesi gerekmektedir. 

11-PIC / S uygulamasi ihracatı  kolaylaştıracak bir şekilde modellenmeli.Bu durum ülkemizin  

ihracat cirosuna ciddi katkılar sağlayabilir. 

12-Gıda takviyesi ve bitkisel ürünlerin ruhsat ve denetim islemlerinin Sağlık Bakanlığı  tarafından 

yürütülmesi ve ruhsatlandırma süreçlerinin hızlandırılması  işlemlerin Avrupa' daki uygulamalara benzer 

modeller ile yürütülmesi  sağlanmalıdır. 

13-TB UDTS sistemi cok uygulanabilir bir yöntem olmadığı saha geri bildirimlerinden elde edilen 

sonuçlarda tespit edilmiştir. Uygulama tekrar gözden geçirilmeli veya  ITS gibi  daha kullanışlı bir sistem 

uygulamaya alınması önerilmelidir. 
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14-İhracatı destekleyici uygulamaların artarak devam etmesi gerekmekte olup , ilişkilerimizin iyi 

olduğu ülkelere girebilmemizi kolaylaştıracak yöntemler için Bakanlıklar nezdinde bir takım görüşmeler 

yapılması önerilebilir. 

15-Kombine ürünlerin ruhsatlandırılması ve fiyatlandırılması ile ilgili sıkıntıların giderilmesi  için 

gerekli çalışmaların yapılması sağlanmalıdır. 

16-Akademinin ihtiyaca yönelik, vasıflı ve donanımlı mezunlar yetiştirmesi için gerekli alt 

yapının sağlanması ve mevcut yapıların güncelleştirilmesinin sağlanması için gerekli çalışmaların hayata 

geçirilmesi.  
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Ana başlıklar olarak 

 

- KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ 

- KANSER TARAMA PROGRAMLARL 

- HİZMET SUNUMU 

- KLİNİKLER 

- HASTA SEVKİ 

- DOĞUM VE DOĞUMHANE 

- RİSKLİ GEBELERİN TAKİP VE TEDAVİSİ 

- ADOLESAN GEBELİKLER 

- AİLE PLANLAMASI  

- MÜLTECİLER 

- KADINDOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ 

- YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ MERKEZLERİ 

- GENETİK TANI MERKEZLERİ 

- ORGANİZASYON  

başlıkları tartışıldı sorunlar ve çözümleri belirlenmeye çalışıldı 

 

 KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ 

SORUNLAR 

 Daha önce 1.basamakta koruyucu sağlık hizmetlerinin önemli bir kısmı Sağlık ocakları ve Ana Çocuk 

Sağlığı merkezlerince yapilmaktayken günümüzde aşılama ve gebe takibindeki ilk basamak hizmetleri 

çoğunlukla Aile sağlığı merkezleri ve aile hekimlerince verilmektedir.Bu merkezlerde görülen kadınların 

ve gebelerin üst merkezlere gönderilmeleri bir sevk zinciri dahilinde olamamakta merkezler arasında 

takip ve tedavide yeterli işbirliği sağlanamamaktadır.Birinci basamakta yeterince muayene tetkik ve 

tedavisi yapılmayan kadınlar ve gebeler üst merkeze gönderilmekte burada tekrar  aynı sürece tabi 

olmakta bu durum hasta sayısını artırmaktadırlar.Riski az olan bu hastaların üst merkezlere 

gönderilmeleri bu merkezlerden hizmet alacak daha riskli hastaların bu hizmete ulaşmalarını 

engellemektedir. Hasta ve gebe takip sistemi yetersizdir,bilgileri diğer merkezlere aktarılması yetersizdir. 

 

ÇÖZÜM 

 Birinci basamakta Gebe takibi ve koruyucu sağlık hizmetlerini yapacak aile sağlığı merkezleri ve aile 

hekimleri hasta takip, tedavi ve triajı konusunda yeniden yapılandırılmalıdır. Öncelikle gebe ve kadınların 

bu merkeze gelmelerini beklenmesi yerine bu gebe ve kadınların bulundukları sosyal çevre, ev, işyeri gibi 

ortamlarda görülmesi gerekirse muayenelerinin ve bilgilendirilmelerinin bu ortamda yapılması daha 

uygun olacaktır. 

 Bu takiplerin kayıt altına alınması için daha kolay yöntemler kullnılmalıdır. Dünya'da değişik ülkelerde 

kullanılan gebe takip karneleri veya daha gelişmiş chipli kartlar bu amaçla kullanılabilir. 

 

KANSER ve KANSER TARAMA PROGRAMLARI 

SORUNLAR 

Özellikle Servikal (Rahim Ağzı) ve Meme kanser taramaları yeterli düzeye ulaşamamıştır. Kadınlar 

KETEM merkezlerine gitmemektedirler.Tarama programları hakkında halkın bilinç düzeyi yeterli 

değildir,tarama sistemi  gönüllülük üzerine kuruludur ve halkın farkındalığı yetersizdir.Hiçbir yaptırımda 

olmadığı için birçok yeni kanser olgusu ileri evrelerde hastanelere başvurmaktadırlar. 

 Jinekolojik kanser hastaları gereken ameliyatları yapıldıktan sonra eğer kemoterapi veya 

radyoterapi gereksinimleri varsa bunların takip ve tedavilerini yapacak  yeterli merkezler olmadığı 

için  sorun yaşamaktadırlar. 
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ÇÖZÜM 

 

Servikal ve meme taramaları ücretsiz ve ulaşılabilir olmalıdır 

Her kurum en önemli servikal kanser etkeni olan Human Papilloma Virus (HPV) tespitini yapabilecek 

veya yaptırabilecek donanıma sahip olmalı, bu merkezler kadınların kolayca ulaşabileceği yerlerde 

olmalıdır. 

Aile hekimleri ve ASM 'ler kadınların meme ve servikal kanser taramalarının olup olmadığını tespit 

etmeli, olmayanlara ulaşıp yaptırmaları sağlanmalıdır. 

 Tarama merkezlerine kolay ulaşamayacak kadınlar için yeterli sayıda gezici smear ve meme kanseri 

tarama ekipleri (Tarama Otobüsü)  gerekirse belediyeler ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yaparak 

kurulmalıdır. 

 Tarama programlarından halk haberdar edilmeli, sağlıkta bilinçlendirme ve kanser taramasına teşvik 

edici kampanyalar sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak düzenlendirilmelidir. 

Kadınların kayıt altına alındığı kanser tarama kayıt sistemi kurulmalıdır. 

Büyük çapta hastaya hitap edecek ve İstanbul'un her iki yakasında hizmet verecek Onkoloji 

hastaneleri ve buralarda medikal onkoloji (Kemoterapi),radyasyon onkolojisi (Işın tedavisi)  

üniteleri kurularak hastaların tedavileri geciktirilmeden uygulanacak hale getirilmelidir. Yine bu 

hastanelerde kanser hastalarının palyatif bakım ve tedavi hizmetleride verilmelidir. 

 

HİZMET SUNUMU SORUNLAR 

MUAYENE ORTAMI 

1)Poliklinik hasta muayene odaları belli standartın altında, kullanılan Ultrason cihazları kalitesi çoğu 

zaman yetersizdir. 

2)Hekimler çoğunlukla yanında yardımcı sağlık personeli, sekreter ve hemşire olmadan hasta 

bakmaktadır. 

3)Hastanelerde hekim ve sağlık personelinin dinlenebileceği zaman ve ortam bulunmamaktadır 

 4)Polikliniklerde yeterli güvenlik önlemi yoktur.Hasta yakınları hiçbir engel olmadan uzman hekimlerin 

yanına ulaşabilmekte onu meşgul etmekte ,çoğu zaman hukuki sorunlara yol açabilecek çatışmalara  

neden olabilmektedir. 

5)Poliklinikte bakılan hasta sayısı fazla olduğu için hastalara yeterince zaman ayrılamamakta tam olarak 

muayene ve tedavi edilemeyen hasta iyileşemediği için tekrar tekrar hastanelere başvurmak zorunda 

kalmakta bu da hasta yükünü arttırmaktadır. 

5)Hekimlere ve sağlık personeline şiddet uygulayan hasta ve yakınları çeşitli hukuki boşlukları kullanarak 

kovuşturma ve yargılama süreçlerini yavaşlatmakta ve cezasız kalabilmektedirler. 

6)Güvencesiz ortamda çalışan hekim stress altında verimli çalışamamaktadır 

7)Acil servilerde güvenlik problemi yaşanmakta, acil olmayan hastalar acilmiş gibi başvurarak acil 

servisleri meşgul etmektedirler. 

 

ÇÖZÜM 

 

 1.Muayene odaları yeterli büyüklükte, havalandırmalı ve güneş ışığından faydalanacak şekilde bilimsel 

bulgulara dayanılarak planlanmalı ve yapılmalıdır. 

2.Her hekime yeterli sağlık personeli verilmelidir. 
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3.Pokliniklerde giriş ve koridorlarda ses ve görüntü kaydı yapan kamera sistemleri kurulmalı kayıtlar 

uzun süreli saklanmalıdır. 

4.Hekim ve sağlık personeline karşı fütürsuzca yapılan küfür ve hakaretlere ve şiddete verilen cezalar 

artırılarak tecil edilemeyecek hale getirilmelidir. 

5.Hekim ve sağlık personeline şiddet uygulayan kişilerin kamu sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanmaları 

belli süreler için kısıtlanmalıdır.  

 6.Hekim ve sağlık personeli için yeterli dinlenme zamanı ve mekânı sağlanmalıdır.  

 

KLİNİK HİZMETLERİ  

SORUNLAR 

 

1)Kadın sağlığı ve doğum hizmeti veren hastanelerin ve kliniklerinin gerçek kapasitesi ve verdikleri 

hizmetin niteliği bilinmemektedir. Aktif olarak çalışan ve hizmet veren kadın doğum uzmanı ve ebelerin 

sayısı hakında bilgiler yetersizdir. 

2)İstabul'da çok sayıda kamu ve özel kadın doğum kliniği olmasına rağmen bunlar dağınık biribirleriyle 

işbirliği yapmayan kliniklerdir. Çoğunun doğum yaptırma olanakları yetersizdir.Birçok küçük hastane 

klinikleri vajinal doğum ve primer sezaryen (İlk) yaptırmaktan kaçınmaktadırlar. 

3)Çoğu hastane yenidoğan yoğun bakım hekimi ve servisi açısından yetersizdir.Bu durumda  SGK ile 

anlaşmalı özel hastane yenidoğan yoğun bakımlarına bebek sevki yapılmakta bu merkezlerin doğumu 

yaptıran merkezden ayrı olması hekimler arasındaki işbirliğini aksatmakta, otokontrolü ortadan 

kaldırmaktadır. Karar verme sürecine katkıda bulunan perinatal morbidite ve mortalite oranı bilgilerine 

ulaşım sağlanamamaktadır. 

4)Kliniklerde uzun süre çalışan deneyimli hemşire sayısı azdır.Çalışan hemşirelerin sayısı ve eğitimi 

yetersizdir. Ekip hizmeti olan sağlık hizmeti bu nedenle aksamaktadır. 

5)Hastanelerde hastalara çıkan yemeklerin kalitesi iyi değildir. Yeterli diyetisyen yoktur. 

 

ÇÖZÜMLER 

 

  İstanbul'da bir yılda yapılan doğum, jinekolojik ameliyat,takip edilen riskli gebelikler,yenidoğan yoğun 

bakım uzmanı, yenidoğan yoğun bakım servisi, hemşiresi, yatağı, ameliyathane personeli olarak varolan 

insan gücü ve altyapı tespit edilerek gerçek ihtiyaçlar ortaya konmalı, verimli çalışmayan kadın doğum 

klinikleri rehabilite edilmeli, edilemeyenler kapatılmalı ya da diğer kliniklerle birleştirilmelidir. 

 Üniversite ve EAH'lerinin yeterli doğum ve riskli gebelik takibi yapılamayan kliniklerinin insan gücü 

ve alt yapı olanakları iyileştirilmelidir. 

 Doğum yaptırılan tüm kliniklerin mutlaka yeterli yenidoğan yoğun bakım uzmanı yatağı ve küvöze 

sahip olmaları sağlanmalıdır. 

 Kliniklerde hekim-hemşire-ebelerin bir ekip halinde çalışmaları için beraber yapılacak eğitim 

programları düzenlenmelidir. 

 

HASTA SEVKİ  

SORUNLAR 

1)Özel hastane, muayenehane, ASM;devlet hastanelerinden üst merkezlere hasta sevki bir sevk zinciri 

dahilinde olmadığı için bu süreçte zaman ve bilgi kaybı yaşanmaktadır. 

2)İstabul trafiği ve ulaşım gebelerin ileri tetkik ve tedavi merkezlerine ulaşmalarına engel olmaktadır. 
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3)İlk ve ikinci basmakta oturmuş gebe takip protokolleri olmadığı için her merkez kendi takip şeklini 

kullnamkta 3.basamağa gelen gebelerde aynı tetkikler tekrar yapılmakta bu zaman ve para kaybına neden 

olmaktadır. 

4) İlk ve ikinci basmakata değişik üniversite ve EAH 'lerinden farklı eğitimleri almış uzmanların farklı 

yaklaşım ve tedavileri hastaları çelişkiye düşürmekte ve tedaviye uyum sağlamalarına engel olmakta 

tedaviyi aksatmaktadır. 

 

ÇÖZÜM 

 

1)İstanbul sağlık Müdürlüğünün İstanbul'daki tüm Kadın doğum uzmanlrının birbirleriyle uyumlu 

çalışmasını sağlaması oldukça zordur. Onun yerine bölgesel yönetim ve denetim yapılabilir. 

 Avrupa ve Asya yakasındaki büyük Eğitim ve Araştırma Hastaneleri veya Üniversite klinikleri kendilere 

hasta refere eden Kadın doğum uzmanı, devlet ve özel hastaneler ve bu kliniklerde çalışan hekimlerin 

eğitim eksikliklerinin tamamlanması, ortak dilin oluşturulması ve bir anlamda bu klinik ve hekimlerin 

denetlenmesi için görevlendirilebilir. Ilgili EAH'si bu klinikler ve hekimler kümesinin en üst merkezi yani 

kümebaşı olur.Böylece kadın doğum klinikleri arasında işbirliği ve iç denetim sağlanabilir. 

2)3.basamak hastane (Tersiyer)kontrollu bu sistemde bu bilgiler ışığında ilgili devlet ve özel hastaneler ve 

meslek içi eğitim alan Kadın doğum uzmanları sertifiye edilebilir. 

3)3.basamak hastane bünyesinde eğitim, bilgilendirme ve tanışma toplantıları yapılır.Gerekirse diğer 

kurumların hekimleri 3.basamak (Kümebaşı ) hastanede eğitim için rotasyon yapabilirler. 

 

DOĞUMHANE VE DOĞUMLA İLGİLİ SORUNLAR  

 

1)Doğumhaneler mekan, personel ve alt yapı olarak yetersizdir.Gebelerin doğum hakkında bilgileri azdır 

,bu durum beraberinde korku endişeyi getirmekte doğum sürecinde sorunlar yaşamasına neden olmakta 

ve sezaryen doğumların artmasına katkıda bulunmaktadır. 

2)Her gebenin tek kişilik odalarda takibi ve doğumu çok iyi ve ideal bir düşünce olmasına rağmen sadece 

konfor ön planda tutulursa yeterli yardımcı personel ve özellikle nöbetlerde yeterli hekim ve elektronik 

fetal monitorizasyonla desteklenmediği zaman güvenli değildir. 

 Ebelerin eğitimi yeterli değildir.Uzun süredir doğum yaptırmaktan uzaklaştırıldıkları için eğitimli 

deneyimli ebe sayısı çok azalmıştır ve eğitimli kidemli ebe-yeni mesleğe başlamış ebeler arasında 

hiyerarşik yapı bozulmuştur. Bu meslek içi eğitimi aksatmaktadır. 

 Ebeleri sistem dışına çıkaran doğum koçluğu gibi kontrolu zor uygulamalar komplikasyonlarla 

sonuçlanan doğumlara yol açabilir. 

 

ÇÖZÜMLER 

 

1)Doğumhane doğum takip ve doğum odaları öncelikle güvenli olacak şekilde Türkiye ve Türk insanına 

uygun mimari özellikte ve mahremiyete dikkat edilecek şekilde bu konuda uzman hekim ve hastane 

mimarlarınca yeniden yapılandırılmalıdır. 

2)Her doğumhanede takip edilen gebeler en iyi şekilde monitorize edilmelidir. 

3)Doğum salonunda her gebeye bir ebe görevlendirilmeli ve doğum eylemi ve doğum esnasında ebe 

gebenin yanında olmalıdır. 

4) Ebelik sistemi gözden geçirilmeli ebeler arasında bilgi, kıdem ve alınan eğitime göre hiyerarşik yapı 

oluşturulmalı ebelik maddi açıdan desteklenmelidir. 
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5)Özel hastanelerde ebelerin içinde yer aldığı sistem kurulmalıdır. 

6)Gebelerin doğum eylemi destekleyici bilgilendirme, eğitim, pilates Lamaze tekniğini içeren beden 

hareketleri gibi yöntemlerle doğuma hazırlanması ,bu hazırlığa eşlerinde dahil edilmesi gebe eğitim 

merkezlerinde verilecek bu eğitime tüm gebeleri ulaşabileceği bir sistem kurulmalıdır. 

 7) Ağrısız doğum yapmayı sağlayacak ortam ve bu konuda deneyimli anestezi uzmanı sayısı 

artırılmalıdır. 

 8) Ebelerin aynı zamanda doğum koçu gibi doğuma yardım etmesini sağlayacak eğitimleri almaları 

sağlanmalıdır. 

9) Ebelerin sadece ebelik yapmaları başka görevlerde görevlendirilmeleri engellenmelidir. 

10) Alt yapısı ve insan gücü yetersiz her yıl belli sayıda vajinal doğum yaptırmayan özel ve devlet 

hastanelerinin doğum yaptıması engellenmeli gerekirse burada görevli hekimler diğer hastanelerde 

görevlendirilmelidirler. 

11)Hastanelerde doğumhanelerde acil ameliyathane ya doğumhane içinde ya da çok yakınında kolay 

ulaşılabilir olmalıdır. 

12)Sezaryen oranlarının artmasına neden olan malpraktis ceza ve tazminat davalarının hekim üzerindeki 

baskısını azaltacak yeni yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

13)Her klinik sezaryen endikasyonlarını belirlemeli, klinik içinde yapılan ortak toplantılarda bu nedenler 

tartışılmalı yüksek oranları düşürecek akılcı çözümler üretilmelidir. 

 

 RİSKLİ GEBELERİN TAKİP VE TEDAVİSİ  

SORUNLAR 

 

1)Artan sezaryen oranları maternal morbidite ve mortaliteyi artıran plasenta yapışma anomalilerinide 

arttırmaktadır.Bu gebelerin takibi ,komplikasyon gelişmesi durumda sevki,ekiplerin transportu 

sorunludur.Bu vakalara müdahale edecek merkez ve deneyimli hekim ve ekipler yetersizdir. 

2)Giderek artan obesiteyle birlikte hipertansiyon ve diabetli gebe sayısı hızla artmaktadır.Bu durum hem 

gebe hemde bebek sağlığını olumsuz etkilemektedir. 

3)Riskli gebelerin doğum öncesi ve doğum sonrası izlemini sağlayacak tam teşekküllü merkezlerin sayısı 

ve bu merkezlerde maternal yoğun bakım konusunda tecrübeli yoğun bakım uzmanları ve yardımcı 

personel yetersizdir. 

 

ÇÖZÜMLER 

 

1)Sezaryen oranlarının makul seviyelere indirilmesi için hekimler eğitim,altyapı ve hukuki açıdan 

yapılacak düzenlemelerle desteklenmelidir. 

2)Tüm kadın doğum uzmanı hekimlerin plasenta yapışma anomalilerine müdahale konusunda eğitim ve 

deneyim eksiklilerini tamamlamaları en azından yardım ekibi gelene kadar hastayı stabil halde tutabilecek 

bilgi ve beceriye sahip olmaları sağlanmalıdır. 

3)Doğum yaptırılan tüm kliniklere kan bankası,kanama önleyici veya durdurucu ilaçlar,Bakri balon ve 

kanama durdurucu dikiş materyalleri bulundurulmalıdır. 

4)Kanamalı veya dğer riskli durumları olan gebelerin 112 bünyesinde bu konuda deneyimli eğitim almış 

sağlık personelinin görevlendirildiği ''Gebe ambulansları'' ile transferi gerçekleştirilmelidir. 

5)Doğum sonrası Şok,eklamptik kriz,Kalp,böbrek,ve norolojik hastalıkları olan gebelerin takibinin 

yapılacağı gebe fizyolojisi ve riskli gebelikler konusunda deneyimli yoğun bakım uzmanı ve perinatoloji 

uzmanlarının görevlendirildiği maternal (ANNE-GEBE) yoğun bakım merkezleri kurulmalıdır. 
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6)Uzun dönemde her Kadın doğum uzmanı her türlü kanamaya müdahale edecek ekiplerde yer almasını 

sağlayacak eğitimleri verecek eğitim ve simulasyon merkezleri kurulmalıdır. 

7)Halen kurulu olan merkezlerin desteklenmesi ve yeni ileri tetkik tedavi merkezlerinin(Mukemmelliyet) 

kurulması sağlanmalıdır. 

8)Bu merkezlerde Diabetli ve sistemik hastalıklı gebelerin takibi için özelleşmiş poliklinikler 

kurulmalıdır. 

 

AİLE PLANLAMASI HİZMETLERİ 

 

Aile planlaması istendiği zaman ,istenilen sayıda, gebelik öncesi danışma alınarak gebe kalınmasının 

sağlanmasıdır. Bu amaçla verilen uygun sağlıklı korunma yöntemlerinin eğitimi ve  tercih edilen 

yöntemin uygulanması aile planlamasının amacıdır. İstenmeyen gebelikler anne ve çocuk sağlığını 

olumsuz etkilemektedir. 

Son yıllarda birçok aile planlaması merkezi ve polikliniği faaliyetini yavaşlatmış veya durdurmuştur. Bu 

durum istenmeyen gebeliklerin dolayısıyla kontrolsuz gebelik sonlandırmalarının artmasına neden 

olmaktadır. Kürtaj son çaredir ancak bir gebenin sağlıklı bir şekilde gebeliğini geçirerek doğum yapması 

için hem ruhen hem bedenen bu gebeliğe istekli ve hazır olması gerekmektedir. 

 Bu amaçla kadınların ve erkelerin eğitim alacağı ,kendine uygun korunma yöntemlerini öğrenip 

uygulayabilecekleri aile planlaması merkezlerinin kurulması  desteklenmelidir. Bu olanaklara  rağmen 

istemedikleri halde gebe kalanların Aile Planlaması kanunu ile  tanınan 10 haftaya kadar gebelikleri 

isteğe bağlı sonlandırılabileceği düzenlemseine istinaden sağlıklı bir ortamda  en iyi yöntemlerle 

gebeliklerini sonlandırabilecekleri merkezler kurulmalıdır. 

 

KADIN DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ  

SORUNLAR 

 

1)İstanbul çok sayıda Eğitim Araştırma Hastanesi ve Üniversite'de çok sayıda asistan ve araştırma 

görevlisinin uzmanlık eğitimi aldığı bir şehirdir. Birçok EAH ve Üniversite hizmet sunumunda bu 

hekimleri hizmet içinde eğitim vererek kullanmaktadır. Ancak bu süreç birçok sorunu beraberinde 

getirmekte eğitime ayrılan süre yetersiz kalabilmektedir. 

  2)Çok sayıda eğitici  son düzenlemelerle EAH'ler ve Üniversitelerden ayrıldığı için eğitici sayısı yetersiz 

kalmış var olan hiyerarşik egitici yapısı bozulmuştur. 

3)EAH ve Üniversitelerin eğitim materyalleri, kitap ve bilmsel yayınlara ulaşmasında eksiklikler 

vardır.Tübitak'la yapılan işbirliği sayesinde bu durum bir nebze çözümlensede hala birçok yayına 

ulaşılamamaktadır. 

4)Asistan eğitimi ile ilgili birçok düzenleme yapılmasına karşın bunlar etkili bir şekilde 

uygulanmamaktadır. 

5) Klinikler arasında eğitim standartları oluşturulmadığı, altyapı ve eğitici nitelikleri ve sayısı farklı 

olduğu için kliniklerden farklı bilgi ve deneyime sahip uzmanlar yetişmektedir. 

6) Aynı klinikte aynı eğitici niteliklere sahip olanlardan bazıları eğitici kadrosuna alınırken bazıları 

alınmamıştır.Yine aynı niteliklere ve akademik unvana sahip hekimler yeni kurulan ve akademik unvana 

sahip hekimlerin özlük haklarını düzeltme amacı güdülen Sağlık bilimleri üniversitesi  kadrosundayken 

bazıları Sağlık bakanlığı bünyesinde görevlendirilmiştir.Bu hekimlerin seçiminde  sorun bulunmaktadır. 
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  ÇÖZÜMLER  

 

1) Takip ve tedavi ettiği hasta sayısı yetersiz eğitici sayısı az kliniklerde uzmanlık eğitimi yapılmamalıdır 

veya bu klinikler diğer kliniklere bağlanmalıdır. 

2) Klinikler eğitici ve eğitim materyali açısından desteklenmelidir. 

3) Yeni eğitici kadrosunun belirlenmesi objektif kriterlerle yapılmalı eğitici olmak isteyenlere fırsat 

eşitliği ve liyakata uygunluk sağlanmalıdır.Aynı işleri yapan hekimler arasında özlük haklarındaki 

farklılıklar giderilmelidir. 

4)EAH'lerinde bilimsel araştırmaların kalitesi yükseltilerek, araştırma ortamı sağlanmalı  araştırmaya 

ayrılan süre artırılmalıdır.Araştırmaların planlanması ve araştırmaya katılım süreçleri düzenlemelidir 

5)Asistan hekimlerin Kadın doğum hastalarının takip ve tedavisindeki temel takip ve tedavi protokollerini 

eksiksiz öğrenmeleri sağlanmalıdır.Bunun için standart eğitim kılavuzları oluşturulmalıdır. 

Uzmanlık sonrası eğitim için Bakanlık, Üniversiteler, EAH'leri ve Türk Jinekoloji ve Obsterik Derneği ve 

ilgili derneklerle işbirliği yapılarak belli aralıklarla eğitici ve Kadındoğum uzmanlarnın mesleki 

yeterlilikleri gözden geçirilmeli, eksiklikler giderilmeli,ve sertifikasyonları sağlanmalıdır. 

 

YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ MERKEZLERİ  

 

İstanbul'da çok sayıda YÜT merkezi bulunmaktadır.Bunların çoğu özel merkezler olup birbirleriyle 

rekabet halindedirler.Bunların denetlenmesi Sağlık bakanlığınca yapılmaktadır ancak bu merkezlerin ve 

burada çalışan hekimlerin bilimsel ve etik olarak denetlenmesi zorunludur.Bunun için Bakanlık ve ilgili 

derneklerin oluşturduğu denetim ve eğitim yapıları oluşturulmalıdır 

 Ağırlıklı olarak YÜT merkezine sahip hastanelerde Üreme endokrinolijisi ve infertilite yan dalı ve 

poliklinikleri kurulmalıdır. 

 YÜT merkezlerinde yapılması gereken Uterus görüntüleme yöntemlerinin kimler tarafından nasıl yapılıp 

puanlandırılacağı ile ilgili problemler vardır bunlar ilgili tarafların katılımıyla çözülmelidir. 

 

GENETİK TANI MERKEZLERİ 

 

1)İstanbulda çok sayıda gebe takip edilmesine rağmen bunların genetik hastalıklarının tanı ve 

tedavilerinin yapıldığı merkez sayısı azdır. Bu merkezlerde çalışan hekimler yaptıkları 1.trimester 

tarama,2.duzey Ultrasonografi gibi ileri bilgi ve beceri gerektiren incelemelerin SGK 'da tam karşılığı 

olmadığı için yan ödeme puanı olarak alamamaktadırlar.Bu konuda Sağlık bakanlığı düzeyinde yapılan 

girişimler halen sonuçlanmamıştır.Bu durum hekimlerin sorumluluk isteyen ama karşılığını alamadıkları 

bu gibi incelemeleri yapmaktan kaçınmalarına neden olmaktadır.Bir an önce bu sorunun çözülmesi 

gerekmektedir. 

 2) Kromozomal hastalıkların taraması için ulusal bir program düzenlemediği için bu alanda hangi 

testlerin ne zaman yapılacağı konusu belirsizdir. Çok sayıda test gebeler bilgilendirilmeden istenmekte 

bu durum zaman,para kaybına ve gebelerin gereksiz yere strese girmelerine neden olmaktadır. Kromozom 

hastalıkları konusunda bilgilendirme yapılmasının sağlanması ve ulusal bir tarama programnın 

gereksinimi araştırılarak gerekirse böyle bir programın başlatılması sağlanmalıdır. 

 3)Genetik laboratuarlarının sayısı ve altyapısı  yetersizdir.Çoğu materyal anlaşmalı özel laboratuarlara 

gönderilmektedir. 

 4) Akraba evlililiğinin ve buna bağlı tek gen hastalıklarının oldukça sık karşılaşıldığı  İstanbul'da  

EAH'lerinde Tek gen hastalıklarını tanımlayacak donanımı yoktur.En azından bir merkezin bu 

konunda desteklenmesi yararlı olacaktır. 
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 ADOLESAN GEBELİKLER 

Adolesan dönemi hem jinekolojik  hemde eğer gebelik oluşmuşsa gebelik açısından kendine özgü riskli 

bir dönemdir.Adolesan jinekolojik ve obsterik problemlerin tespiti ,tedavi ve destek amacıyla Adolesan 

poliklinikleri kurulmalıdır. 

MÜLTECİ (SURİYELİ ) KADINLARDA SAĞLIK  

 

Suriyedeki iç savaş sonrası yaşadıkları toprakları  bırakarak ülkemize çok sayıda mülteci gelmiş bunların 

önemli bir kısmı  İstanbula yerleşmiştir.Yine birçok ülkeden çok sayıda yabancı uyruklu kadın İstabul'da 

çalışmak için bulunmaktadır. 

  Suriyeli kadınların hastalanmaları veya gebe kalmaları durumunda takip ve tedavilerinde sosyal, hukuki 

ve dil sorunları nedeniyle aksaklıklar olmaktadır gebelerin çoğu yeterli takip edilmemekte ve tedavileri 

aksamaktadır. 

 Bu kadınların çoğu fazla ve sık gebe kalmakta bu hem anne hem de bebek sağlığını tehdit etmektedir: 

Bunların arasında daha önce Suriye de defalarca sezaryen olmuş,doğum yapmış takipsiz çok sayıda gebe 

kadın bulunmaktadır. 

Hastanelerde tercuman bulunmamakta Sağlık bakanlığınca kurulan tercüman hattı ile ulaşılan tercümanlar 

sadece bilgi almak ve vermek için kullanılmakta ,hasta onamı almak gibi el yazısıyla yapılan ve  

imzalanması gereken süreçlerde sorun yaşanmaktadır.Suriyeli hastaların sık başvurduğu hastanelerde 

yeminli tercümanlar görevlendirilmesi bunlarla ilgili  hukuki düzenlemelerin yapılması  ve özlük 

haklarının verilmesi gerekmektedir. 

  

Suriyeli kadınların ve gebelerin ikametlerinde tespit takip ve tedavilerinin yapılması için sivil toplum 

kuruluşları ve Suriyelilerin kurduğu derneklerle işbirliği yapılmalıdır. 

 

 ORGANİZASYON SONUÇ 

 

İstanbul gibi büyük bir şehirde kadın sağlığı alanında birçok unsurun bulunduğu bir yapı vardır. Bu 

yapının bakanlıktaki tek bir daire veya Sağlık müdürlüğündeki tek bir müdürlük tarafından yönetilmesi, 

sorunların tespiti ve çözüm üretmesi bakımından oldukça zordur. Kadın Doğum alanındaki  sorunların 

tespiti ve çözüm üretmeleri için Sağlık bakanlığının koordinatörlüğünde Üniversite, Eğitim Araştıam 

Hastanesi,Devlet ve özel hastaneler,Muayenehaneler, Aile sağlığı merkezleri, Aile hekimleri TJOD ve 

ilgili derneklerin  katılımıyla düzenleyici ve denetleyici bir üst yapı oluşturulmalıdır. 
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1. GİRİŞ 

Sağlıkta dönüşüm programının sağlık hizmetlerinin  kalitesi, etkinliği ve ulaşılabilirliğine getirmiş olduğu 

iyileşmeler yadsınamaz bir gerçektir. Ancak, bu dinamik bir sistem içerisinde yürütülmeye çalışılan 

sağlık hizmetlerinin hastane boyutunda bir takım eksikliklerin olması da kaçınılmazdır.  

Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul’da da ayaktan hasta yükünün birinci basamağa göre 2. ve 3. 

Basamakta fazla olduğunu görüyoruz. Bunun en önemli sebebi, 1. Basamak sağlık kuruluşlarına vatandaş 

başvurusunun az olması gibi toplumsal sebepler başta olmak üzere sevk zincirinin etkin kullanılması gibi 

faktörlerde eklenince hasta yükü hastanelere kaymakta ve önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Acil yükü hastaneler için önemli bir sorun olup sorun devam etmektedir. Bu durum 2. ve 3.  Basamak 

hastanelerin rollerine uygun hareket edememesi/etmemesi ile sonuçlanmaktadır.   Genel olarak yataklı 

sağlık hizmetleri sunumunda sorun görülmemekle birlikte nitelikli/özellikli hizmetlerin sunumunda, 

zaman zaman sorun yaşanabilmektedir. İstanbul için diğer ve en önemli konulardan birisi tesislerimizin 

yaşının yüksek olmasıdır. İstanbul payına düşen insan kaynağını alamamaktadır. Son dönem de 

organizasyon yapısındaki değişiklikler Türkiye genelinde olduğu gibi 6 genel sekreterliğin olduğu 

İstanbul içinde önemli konulardan birisidir.  

İstanbul’da daha iyi sağlık hizmetinin verilebilmesi için yapılan çalıştay da Kamu Hastaneleri 

Kurumlarının Durum Analizi ve Hedefleri çalıştay grubunca tespit edilen hususlar aşağıda sıralanmıştır.   

 

2. ORGANİZASYON 

663 sayılı yasa ile ortaya konan teşkilat yapılanmasının uygulamada ya da uygulanmasında yaşanan 

sıkıntılar yönetsel olarak belirsizliklere (yönetici devrinin yüksek olması sahaya olumsuz olarak 

yansımıştır) sebep olmuştur. İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlık Müdürlüğü ve Genel Sekreterlikler 

arasında koordinasyon problemleri,  görev-yetki-sorumluluk karmaşası ve iletişim problemlerini 

(örgütlenme yapısının tam anlaşılamaması) doğurmuştur. Bunun üzerine ve başka nedenlerle bu 

teşkilatlanma yapısında değişikliğe gidilmiştir. 663 sayılı kanunun bu revizyonu genel sekreterliğin 

merkezle olan bağını il bazına topladı, yeni yapılanmanın sahaya yansıması uygulama süresince 

görülecektir.  

 

3. FİZİKSEL ALTYAPI 

Türkiye geneline göre İstanbul sağlık tesislerinin yeniden yapılanma anlamında geride olduğu aşikardır. 

Bunun yanı sıra, yeni açılan binalarda da açıldığı andan itibaren pek çok sorunla yüz yüze kalınmaktadır. 

Halen hizmet sunumuna devam edilmek zorunda kalınan binalarda da tesis yönetimi ile ilgili önemli 

sorunlar olduğu bilinmektedir.  Bu sıkıntılar sağlıkta; hizmet sunum kalitesini, maliyeti, hasta ve  çalışan 

memnuniyetini  olumsuz şekilde etkilemekte bu nedenle İstanbul Sağlık tesislerinin yenilenmesi ve/veya 

reabilitasyonun hızlıca yapılması önem arz etmektedir. Hastane kurulum alanı açısından arsa stoğunun 

problemli olduğu ilimizde yerel yönetimlerin gerekli desteği sağlamadığı düşünülmektedir. Yeni 

yapılacak olan hastanelerde dahi toplu taşıma trafik ve benzeri konuların dikkate alınmadığı 

izlenmektedir. İstanbul’un deprem riski sağlık tesislerinin güvenliğini daha önemli hale getirmektedir.  

 

4. TIBBI CİHAZ, MALZEME VE İLAÇ YÖNETİMİ 

Cihaz, malzeme ve ilaç konusunda İstanbul hastanelerinin önemli bir sorun yaşadığı düşünülmemektedir. 

Ancak planlama problemlerimiz (ihtiyaç tespiti planlama eksiklikleri), bilgisayar destekli varlık 

yönetiminin olmaması ve KİK ile ilgili yaşanan problemler hasta başı alımlarda ki sıkıntılar, klinik 

mühendislik hizmetlerinin etkin olmaması gibi sorunlar yaşanmaktadır. Ayrıca merkezi alım prosedürleri 

işletilirken merkezi alım kapsamındaki cihazların temininde proseredürlerin (izinlerin vs) uzun olması ve 
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sürecin hastane yönetimi tarafından takip edilememesi belirsizlikler yaratmaktadır. Stok/ihtiyaç fazlası 

ilaç ve sarf malzemelerin kurumlar arası deviri olumlu olarak değerlendirilmiştir.  

 

5. LOJİSTİK YÖNETİMİ 

KİK mevzuatı ile ilgili mevcut sıkıntıların kısmen devam ettiği bilinmektedir. Teknik şartnameler 

hazırlanırken rekabetin sağlanması konusunda sıkıntılar mevcuttur. Hekim veya klinik kaynaklı rekabet 

önleyici hususları engellemede sorunlar yaşanmaktadır. 663 sayılı yasanın getirmiş olduğu en önemli 

faydalarından bir tanesi ölçek ekonomisinin uygulanır hale gelmesidir.  

 

6. İNSAN KAYNAKLARI 

İstanbul’da hekim dışı sağlık çalışanlarının istihdamında sorun yaşandığı önemli bir gerçektir. Sağlık 

çalışanları devir hızının yüksekliği, yetişmiş insan kaynağı açsından temel sıkıntılardandır. İK 

planlamasında mesleki eğitime uygun çalışabilir pozisyonların oluşturulması ve gerekli atamaların 

yapılması önem arz etmektedir.  

 

 Hekim dışı sağlık personeli İstanbul’u tercih etmemesi, 

 Hekim dışı sağlık personellerinin sosya-ekonomik nedenlerle il dışına tayin taleplerinin artması, 

(kreş,ek ödeme eksikliği, lojman, konut yardımı, fazla mesailer, iş yükü), 

 Multidisipliner sağlık üyeleri atamalarındaki eksiklikler nedeni ile hemşirelerin alan dışı  

görevlendirilmesi, (teknisyen eksikliği, idari görevler) 

 Taşeron hizmet alımı sisteminin uygun olması,    

 Hekimlerin özellikli dallar/yan dallarda dengeli dağılımında sıkıntılar, 

 Nadir de olsa sağlık çalışanları arasındaki mesleğini icra etme konusunda yeterliliği olmayan 

(mesleki yetersizlik, fiziksel ve psikiyatrik problemli personel) çalışanların istihdamından 

kaynaklanan problemler, 

 

7. PERFORMANS 

Performansa dayalı ek ödeme ile ilgili problemler mevcuttur; 

 Mevcut performans sistemi, adaletli değildir. 

 İş barışını bozmakta ve çalışan memnuniyetini olumsuz etkilemektedir. Performans sisteminin 

tüm personele yaygın olmaması (özellikli işlemler vs) 

 Başvuru ve işlem sayılarını artırarak hasta güvenliğini olumsuz etkilemesi, 

 Çalışırken elde edilen mali kazanımların emekliliğe yansıtılmaması,  

 Özellikle hekim dışı sağlık çalışanları başta olmak üzere hastane gelirinden eşit paylaşım 

sağlanmaması, 

 Sözleşmeli personelin hastane rolüne uygun döner sermaye almaması, 

 Hekim olmayan 663 sağlık yöneticilerin sabit alamaması, 

 Ek ödeme yönetmeliğinde özellikli birim kapsamında yer almayan örneğin onkoloji gibi 

hastanelerin yoğun ve sıkıntılı birimlerinin döner sermaye  dağılımında  yaşadığı mağduriyet,  

 

8. EĞİTİM ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ 

 

 Eğiticilerin hem nitelik hem nicelik olarak yeterli düzeyde olmaması, 

 Asistanın iş yükünün fazla olması, eğitim ve beceriden çok hastane iş yükünün tamamına 

yakınının asistan üzerinden yürütülmesi, 

 Araştırma faaliyetlerine yeterince kaynak ayrılmaması, 
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 Örgün eğitimden gelen stajyerlerin sayısının kapasitenin çok üzerinde olması,   

 

9. BAKIM HİZMETLERİ 

 

 Eleman eksikliği, 

 Performans ve mali hak dağılımda adaletsizlik, 

 Hasta yükünün fazla olması, 

 Özellikli alanlarda çalışan hemşirelerin sertifikasyon eksikliği, 

 Sağlık bakım hizmetleri sunumunun en önemli sunucusu olan hemşirelerin lisansiyeri olarak kabul 

edilmemesi,  

 Multidisipliner ekip üyelerinin eksikliği (klinik eczacılık, diyetisyenlik vs), 

 Farklı eğitim seviyesinden gelen sağlık çalışanların sunduğu bakımın kalitesindeki farklılıklar, 

 

10. MALİ DURUM 

 

 Mevcut   faturalandırma sistemi kaliteli hizmet sunumu  için maliyetleri karşılaması, 

 Artan borçluluk süreleri satın almadaki  fiyatları olumsuz yönde etkilemesi,  

 

11. DESTEK HİZMETLER 

 

 Kalifiye eleman problemi, 

 Hizmet alımı ile karşılanan teknik hizmetler konusundaki problemler, 

 İşletmelerin ihtiyaç duyduğu destek hizmetleri sınıfındaki insan kaynaklarının Bakanlık Merkez 

karar vericileri tarafından kısıtlanması, 

 Taşeron personel ücret politikasındaki yanlışlıklar nedeni ile taşeron sisteminin destek 

hizmetlerinde yeterli başarıyı sağlayamaması (kritik eleman, teknisyen vs için planlanan ücret 

politikası) 

 

12. KRİTİK HİZMETLER (ACİL, AMAELİYATHANE, YBÜ) 

 

 Acil servislerdeki özellikle yeşil alan hasta yükünün fazla olması,  

 YBÜ yatak sayısının hastanenin rolü ile uyumlu olmaması,  

 Ameliyathanelerin kapasite kullanımının etkin yapılmaması, 

 Özellikli hizmetlerinin sunumunda yeterli sayı ve tam donanımlı merkezlerin olmaması, 

 

13. KALİTE YÖNETİMİ 

 

 Kalite ve verimliliğin yönetim ve denetiminde çok başlılığın olması,  

 Aynı standartta verimlilik ve SKS’ in farklı tanımlanması, 

 Kayıt sistemi nedeni klinik göstergelerin takibinin zorluğu, 

 

14. HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ 

 Yazılım problemleri, 

 Yazılımların satın alınımı model problemi, 

 Yazılımların sağlık bakanlığı ile entegrasyonundaki sıkıntılar, 
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15. ÖNERİLER 

 

 Hastane kurulum alanı açısından arsa stoğunun problemli olduğu ilimizde yerel yönetimlerin 

gerekli desteği sağlaması, 

 Hastane mimarisinin doktora programı haline getirilmesi, 

 663 yanı sıra mevcut yasal mevzuatların günümüz koşullarına uygun (YTK vs) revizyonu, 

 Cihaz alımlarında tümevarım (aşağıdan yukarıya) yöntemi ile taleplerin toplanması, 

 İstanbul’un sosyo-ekonomik riskinin göz önüne alınarak sağlık çalışanları için ödeme politikası 

oluşturulması, 

 Hekimlerde özellikli dalların/yan dalların il bazı dengeli dağılımının yapılmalı,  

 Taşeron hizmet alımı yerine Bakanlığı 4C ve/veya benzeri bir model ile Merkezi Teşkilat 

üzerinden sözleşme imzalaması, böylelikle yüklenici firmalar sistem dışına itilmiş asıl işveren 

olan sağlık bakanlığı karar verici konumunda olması, 

 Çalışan motivasyonunu birincil olarak olumlu yönde etkileyecek olan çalışırken elde edilen  mali 

kazanımların emekliliğe yansıtılması, 

 Ek ödeme yönetmeliğinin özellikli birim tanımlamasının revizyonu ve genişletilmesi, 

 Sözleşmeli yönetici personelin hastane rolüne uygun döner sermaye ödemesi yapılması (hastane 

bütçesi vs baz alınmalı), 

 Evde sağlık hizmetlerinin belediyeler ve aile hekimleri iş birliği ile yürütülmesi, 

 Kamuda performans temelli ödeme sisteminden vazgeçilmesi, 

 SUT’ un değiştirilmesi, maliyet esaslı olması,   

 YBÜ yatak sayısının hastanenin rolü ile uyumlu belirlenmesi ve hastane yatak sayısının büyük 

hastanelerde %20, orta ölçeklilerde %15’inin YBÜ yatağı olarak planlanması, 

 Belirli özellikli hizmetlerin adreslerinin kesinleştirilmesi, 

 Kalite ve verimliliğin aynı çatı altında toplanması, 

 Akreditite olmuş sağlık kurumlarının kalite denetimlerinde kapsam dışı bırakılması, 

 Bakanlığının HBYS kurgusunu merkezden yapması,  

 Önerileri fikir birliğine varılmıştır.  
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Kanser dünyanın genel popülasyonunda giderek artan bireysel, sosyal ve ekonomik sorun haline 

gelen bir hastalıktır. Bulaşıcı olmayan hastalıklar grubunun önemli bir bölümünü oluşturan kanser salgın 

tarzı artmasıyla ulusların sağlık ve ekonomik dengesini bozmaktadır. Dünyada yaşam süresinin uzaması 

nedeni ile yaşlı nüfusun artması kanserin artış hızını arttıran bir diğer faktördür. Kanser, kalp hastalığı ve 

diyabet hastalığı gibi kronik hastalıklar tüm dünyada hastalıklara bağlı ölümlerin % 60’ ını oluştururken, 

bu hastalıklar için harcanan miktar ülkelerin genel sağlık bütçelerinin % 3 ‘ ünü oluşturmaktadır. Bu 

hastalıkların görülme oranları arttıkça ileride sağlık bütçelerine olacak ciddi baskının yaratacağı 

ekonomik bozunumlar ülkeleri sarsacaktır. Dünyada kanser sıklığı giderek artmakta olup Dünya Sağlık 

Örgütü’ nün tahminlerine göre2030 yılındaölümlerin birinci nedeninin kanser olacağı beklenmektedir. 

Gerek görülme sıklığının artması gerekse tedavi maliyetlerinin artarak devasa boyutlara ulaşması kanser 

tedavilerinin sürdürebilirliği hakkında global endişeye neden olmaktadır. Kanser ile ilişkili olarak 

geleceğe yönelik çeşitli önlem ve eylem planlarının hazırlanması gereklidir. Toplantımızda 

değerlendirilen sorunlar ve bunların çözümlerine yönelik saptamalarımız aşağıda belirtilmiştir.  

Kanserin bir hastalıktan ziyade doğrudan halk sağlığı sorunu olduğu, toplumsal ekonomik ve sosyal 

gelişmeleri bozucu etkileri göz önüne alınarak ulusal sağlık programlarında koruyucu tedbirlerin alınması 

zorunluluğu kabul edilmelidir. Bu şekilde uzun vadeli bir programla uygun yöntemler ile kaynaklar 

kullanılarak toplum geleceğini tehdit eden kanserin gelişme riski azaltılabilir. Kanser sadece ekonomik 

değil aynı zamanda hasta bireyin ve ailesinin sosyal yapısını bozarak da zararını daha da 

genişletmektedir. Örneğin gelişmiş ülkelerde meme kanserine bağlı, az gelişmiş ülkelerde serviks 

kanserine bağlı kadın ölümlerinin giderek artması giderek daha fazla çocuğun annesiz büyümesine neden 

olmaktadır. Özellikle anne veya babasında kanser bulunan çocukların yaşadığı travmanın ve etkisinin 

büyük olacağı aşikardır.  

Tüm dünyada genel kanser görülme sıklığında % 10’ luk bir azalma sağlanması ile 4 trilyon dolarlık bir 

tasarruf elde edilebileceği tahmin edilmektedir. Bu tasarrufun en az yarısının az gelişmiş veya gelişmekte 

olan ülkelerde olacağı beklenmektedir (Murphy KM, Topel RH. Thevalue of healthandlongevity. 

Cambridge MA:National Bureau of Economic Research;2005.). Bu tasarrufun toplumsal refaha 

aktarılması ile dünya barışının sağlanmasına büyük bir katkı sağlayacağı şüphe götürmez. 

Kanser tedavisi ve kanserden korunma sosyal güvenlik sistemlerinin tek öncelikli sorunu değildir. 

Toplum ve beslenme, AIDS/ hepatit gibi bulaşıcı hastalıklar, depresyon, anne ve bebek sağlığı gibi diğer 

temel sorunlarla beraber toplum sağlığının korunmasında uzun vadeli planlamalar içinde beraber 

düşünülmelidir.  

İnsanların yaşam çevrelerinin değişmesi de kanser görülme sıklığını etkilemektedir. Gelişmiş ülkelerde 

insanların %75’ i, az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerdeki insanların %40’ ı şehirlerde yaşamaktadır. 

Az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde şehirlerde bulunan insanların % 43’ ü de gecekondularda 

yaşamaktadır (UN-HABITAT 2003 verisi). İnsanların şehirlerde kötü yaşam koşullarında yaşaması 
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kanser riskini doğrudan etkilemektedir. Şehirleşmenin en önemli dezavantajlarından birisi de yüksek 

yağlı, aşırı enerji içeren, işlenmiş gıdalardan zengin ve daha az fiziksel aktivitenin olduğu yaşam tarzıyla 

daha tehlikeli bir duruma giren ‘beslenme geçişi’ dir. Beslenmede bozulma ve hareketsizleşme obesite ve 

tip 2 şeker hastalığı gibi kanser riskini arttıran hastalıklarda da ciddi artışa neden olurken sigara ve alkol 

tüketiminin artması riskleri daha da arttırmaktadır. Bu nedenle çözüme yönelik oluşturulan milli 

politikaların içinde kırsal alandan şehire göçlerin planlanması, kırsal alanın desteklenmesi, doğal çevrenin 

korunması ve burada yaşamanın teşvik edilmesine dair önlemler yer almalıdır.  

Kanserin dünyada giderek artan sağlık sorunu olmasının nedenlerinden birisi de kanser risklerinin 

globalleşmesidir. Kanserin önlenmesi için çok az çaba harcanmaktadır. Verilere göre global araştırma 

bütçelerinin sadece % 4’ ü bu alana ayrılmaktadır. Kanserin temel risk faktörleri bulaşıcı olmayan diğer 

hastalıklarda olduğu gibi açıkça net olarak bilinmektedir. Tütün mamullerinin kullanımı kanser için temel 

risk faktörü olup özellikle gelişmiş ülkelerde şişmanlık ve alkol kullanımı gibi diğer faktörlerle birlikte 

birleştiğinde tehlike daha da artmaktadır. Az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde halen büyük 

tehditler arasında hepatit B’ ye bağlı karaciğer, humanpapillom virüsüne bağlı serviks kanseri gibi 

bulaşıcı hastalıklara bağlı görülen kanserler bulunmaktadır.  

Gelişmişlik derecesine bakmadan bütün ülkelerde yaşlı nüfusun artması, kansere zemin hazırlayan 

çevresel faktörlere maruz kalmak ve hareketsiz yaşam ile birleştiğinde ciddi sosyo-ekonomik sonuçlara 

neden olmaktadır. Az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde önleyici tedbirlerle kanser sıklığının 

azaltılması sağlanmazsa ekonomik olarak kanser tedavisi maliyetinin altından kalkılamayacaktır. 

Tedavide gelişmeler olmasına karşın uzun vadede kanserin getireceği olumsuz etkinin engellenmesi 

açısından en önemli seçenek halen kanserden korunmadır.  

Viral ve bakteriyel etkenlere bağlı olarak gelişen kanserlerin engellenmesinde en önemli yaklaşım etkin 

aşılama programlarıyla risk faktörünün engellenmesidir. Bununla birlikte aşılama maliyetleri ve insanlara 

ulaştırılmasında yaşanan lojistik sorunlar önündeki en önemli engeldir. Küresel aşılama programlarının 

sihirli küre olmadığını unutmamak gerekli. Serviks kanserinden korunmada HPV aşısı yararlı olmakla 

birlikte kanserden korunmada aşılama harici diğer yaklaşımların kullanılması (prezervatif kullanılması, 

tek eşlilik gibi) düşük maliyetli etkin bir seçenek olabilir. 

Kanserden korunmada çok fazla uluslararası doküman hazırlanmış ve her ülke kendisine özgü korunma 

programları geliştirmiştir. Dünyada kanserin temel nedenleri olan şişmanlık, alkol ve tütün ürünlere karşı 

alınacak önlemler konusunda diğer ülkelerle işbirliğini sağlayacak ulusal politikaların yetersizliği bu 

konuda başarısızlığın en önemli nedenidir. Bu risk faktörlerinin salgınlaşmasının temelinde ulusal değil 

globaletkilenim söz konusudur. Global endüstri risk faktörlerinin yaygınlaşmasına neden olan politikalar 

üreterek ticari faaliyetlerini arttırmaya çalışmaktadır. Bu durumla ülkelerin tek başına mücadele etmesi 

zordur. Bir pazar kapanırken başka bir pazar açılmakta ve ticari faaliyetler sekteye uğramadan devam 

ettirilmektedir. Örneğin birçok ülkede pazarı daralan tütün endüstrisi Çin ve Hindistan’ da büyük pazarlar 
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kazanmaktadır. Uluslararası gıda endüstrisi yoğun kalori içeren, kötü kaliteli, işlenmiş gıdalardan oluşan 

küresel batı tarzı fastfood akımını besleyerek toplumların sağlıksız beslenmesini körüklemektedir. Yanlış 

beslenme hareketsizlikle birleştiğinde kanser için risk faktörleri katlanmaktadır. Batı tarzı yaşamın bir 

göstergesi olarak alkol tüketimi teşvik edilmekte, bu durum özellikle kadınlar arasında 

yaygınlaştırılmaktadır. Alkolün özellikle kadınlarda erkeklerden daha fazla kanser riskini arttırması 

durumun önemini arttırmaktadır.  

Küreselleşmenin kendisi temel sorun değildir. Küreselleşme insanlığın gelişimi için yararlı olmakla 

birlikte kontrolsüz alanlar toplumların sağlığını tehdit etmektedir. Toplulukların davranış tarzları ve 

pazarların küreselleşmesi alkol ve sigara tüketimi gibi kansere neden olan alışkanlıkların yaygınlaşmasına 

zemin hazırlamaktadır. Küreselleşme ile beraber tütün ve alkol mamulleri az gelişmiş veya gelişmekte 

olan ülkelerde büyük pazarlara sahip olmaktadır.  

Belirlenmiş kanser risklerinin engellenmesine karşı çeşitli ülkelerde mücadele yürütülmektedir. Tütün 

mamullerine ek vergi, tütün tüketimini kısıtlayıcı önlemler, sağlık riskleri hakkında bilgilendirme, reklam 

ve promosyonların yasaklanması ve sigara bırakma tedavileri bu mücadele kapsamında yürütülmektedir.  

Ülkemizde son yıllarda sigara tüketilmesine karşı elde edilen bu başarı nargile tüketiminin 

yaygınlaştırılması karşı atağıyla tütün endüstrisi tarafından kırılmaya çalışılmaktadır. Bir taraftan kapalı 

mekanlarda tütün ürünlerinin tüketimi yasaklanırken bir taraftan özellikle çocukların ve gençlerin daha 

çok zaman geçirdiği kafelerde denetimsizliğe bağlı olarak nargile içilmesinin yaygınlaştığı görülmektedir. 

Nargileye karşı T.C. Sağlık Bakanlığı’ nınyürüttüğü bilgilendirme kampanyalarının kolluk kuvvetlerince 

gerekli denetimler yapılarak özellikle çocuk ve genç ergenlerin bulunduğu kafelerden nargilenin 

çıkarılması gereklidir. 

Önemli tespitler 

1. Amerika’ da2017 yılında tahminen 1.688.780 kişiye kanser teşhisi konacak ve yaklaşık 600.920 kişi 

kanser nedeniyle ölecektir (AmericanCancerSociety: CancerFactsandFigures 2017. Atlanta, Ga: 

AmericanCancerSociety, 2017.).Kanser insidansı ve mortalitesi, kanserin topluma yüklediği yükün 

kapsamını tanımlamaya yardımcı olur. Ancak bu göstergeler kanserin hastalar ve aileler üzerindeki 

etkisini tam olarak karakterize etmemektedir. Kansere bağlı fiziksel morbiditeye ek olarak, kanser 

genellikle duygusal sıkıntı ve yaşam kalitesinde genel bir azalma ile ilişkilidir. Kanserin ayrıca finansal 

stres faktörü olduğu gözlemlenmiştir. Amerika’ da yapılan bir araştırmada, 197,840 kanser hastası, yaş, 

cinsiyet ve posta koduna göre eşit sayıda kanser olmayan kontrol ile eşleştirilmiştir. Kanser hastalarının, 

iflas başvurusunda bulunma ihtimalinin kanserden bağımsız kontrollere göre 2.6 kat daha yüksek olduğu 

gösterilmiştir (p<.05) (Ramsey S, et al.: Washington Statecancerpatientsfoundto be at greater risk 

forbankruptcythanpeoplewithout a cancerdiagnosis. HealthAff (Millwood) 32 (6): 1143-52, 2013.). 

Kanserin en etkin tedavisi kanserin önlenmesidir. Önleme, kanser insidansında azalma yoluyla kanser 

mortalitesinde azalma olarak tanımlanır. Bu, bir kanserojenden sakınmak veya metabolizmasını 
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değiştirerek gerçekleştirilebilir; kansere neden olan faktörleri veya genetik yatkınlıkları değiştiren yaşam 

tarzı veya diyet uygulamalarının değerlendirilmesi; tıbbi müdahaleler (örneğin, kemoprevensiyon) veya 

risk azaltıcı cerrahi prosedürler (proflaktikmastektomi veya ooferektomi gibi); erken teşhis tarama 

yöntemleriyle kanser öncesi lezyonların çıkarılmasına neden olabilecek erken teşhis stratejileri 

(kolorektal polipler için kolonoskopi gibi)etkili korunma yöntemleri arasındadır. Bu nedenle toplumun 

kanserden korunmada kendi yapabilecekleri (egzersiz, sigara, alkol tüketimi, doğru beslenmevb) 

konusunda eğitilmesi, sosyal iletişim kanallarının doğru ve aktif olarak koordineli bir şekilde kullanılması 

faydalıdır.  Toplumun her kesimine yönelik uygun rol modelleri kanalıyla bilgilendirilmesi katkı sağlar. 

Toplumsal risklere göre öncelikli kanser koruyucu aşılama programlarının (HBV gibi) planlanması 

yararlıdır. 

Pozitif yönleri 

Toplumun sosyal medya / televizyon iletişimine açık olması 

Genç nüfus  

Toplum sağlığının korunarak sağlık giderlerinin azaltılması 

Dışa bağımlılığın azaltılması 

İşgücü kaybının azaltılması 

Negatif yönleri 

Yaşamsal alışkanlıklardan vazgeçmenin zorluğu 

Sağlıklı yaşam kurallarına uymada isteksizlik   

Sağlıklı yaşam koşulları için gerekli altyapının yetersiz olması 

2.Kanserde başarılı tedavinin yolu erken tanı ve taramadan geçer. Hiçbir semptomu olmayan kişilerde 

kanser varlığının değerlendirilmesine tarama denir. Tarama, doktorların bazı kanserleri erken saptayıp 

tedavi etmelerine yardımcı olabilir. Anormal doku veya kanser erken bulunursa, tedavisi daha kolay 

olabileceği için erken teşhis önemlidir. Belirtiler ortaya çıktığında, kanser metastaz yapmış ve tedavisi 

daha zor olabilir.  

Dünyada kabul gören erken tanı / tarama testleri: 

a) Kolonoskopi, sigmoidoskopi ve gaitada gizli kan testleri: Bu testlerin hepsininkolorektal 

kanserden ölümleri azalttığı gösterildi. Kolonoskopi ve sigmoidoskopi ayrıcakolorektal kanseri 

önlemeye de yardımcı olur, çünkü poliplerin kansere dönüşmeden önce çıkartılmasını sağlarlar. 

Uzmanlar genelde ortalama kolorektal kanser riskine sahip kişilerin 50-75 yaşları arasında 

taranmasını önermektedir. 
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b) Mamografi: Bu metod meme kanserini taramak için 40-74 yaş arasındaki kadınlarda 

uygulanmakta olup, özellikle de 50 ya da daha büyük olanlarda hastalığa bağlı mortaliteyi azalttığı 

gösterilmiştir. 

c) Düşük doz helezonik bilgisayarlı tomografi: Akciğer kanseri taramasına yönelik bu test, 55-74 

yaşlarındaki ağır sigara içenlerde akciğer kanseri ölümlerini azalttığı gösterilmiştir.30 yıl veya 

daha uzun süre günde en az 1 paket sigara içmiş ve son 15 yıl içinde sigarayı bırakmış kişilerde 

fayda sağlamaktadır.  

d) Papsmear testi ve humanpapilloma virüsü (HPV) testi: Bu testler, anormal hücrelerin kansere 

dönüşmeden tanımlanıp tedavi edilmesini sağladığı için serviks kanseri insidansını azaltır. Serviks 

kanserinden ölümleri de azaltırlar. Testlere genellikle 21 yaşında başlanır ve 65 yaşında sona 

erdirilir. 

Genel kabul görmeyen ve seçilmiş hastalarda yararlı olabilecek diğer tarama testleri  

a) Alfa-fetoprotein kan testi: Bu test, karaciğer ultrasonuyla birlikte hastalık riski yüksek olan 

insanlarda (örn HCV veya HBV ye bağlı karaciğer sirozu olanlar gibi) karaciğer kanserini 

erken tespit etmek için kullanılır. 

b) Meme MRG: Bu görüntüleme testi genellikle BRCA1 geninde veya BRCA2 geninde zararlı 

mutasyon taşıyan kadınlar için kullanılır. Bu genlerde mutasyonu olan kadınlarda meme 

kanseri riski yüksektir ve diğer kanserler için de riskleri artmıştır. 

c) CA-125 testi: Genellikle bir transvaginalultrason ile birlikte yapılan bu kan testi, özellikle 

hastalık riski yüksek kadınlarda over kanserinin erken tanısı için kullanılabilir. Bu test, 

semptomları olan veya daha önce over kanseri teşhis edilen kadınlarda kanser nüksünün 

değerlendirilmesi için yararlıdır. Fakat erken tanıda faydalı bir over kanseri tarama testi 

değildir. 

d) PSA testi: Genellikle ellerektal muayene ile birlikte yapılan bu kan testi, prostat kanserini 

erken evrede tespit edebilir. Bununla birlikte, uzmanların çoğu erkeklerde rutin PSA testi 

önermiyor. Çünkü çalışmalar, PSA taramasının prostat kanserinden ölümler üzerine çok az 

veya hiç etkisinin olmadığı; aşırı teşhis ve gereksiz tetkiklere yol açtığını göstermiştir.  

e) Deri muayeneleri: Doktorlar sıklıkla deri kanseri riski altında olan kişilerin derilerini düzenli 

olarak incelemelerini veya bir sağlık uzmanına yaptırmalarını tavsiye etmektedir. Bu tür 

muayenelerin cilt kanseri nedeniyle ölme riskini azalttığı gösterilmemiştir ve aşırı tetkike 

neden olabilmektedir. Bununla birlikte, insanlar, yeni bir ben ya da varolan bende değişim gibi 

cildindeki değişikliklerin farkında olmalı ve derhal doktorlarına bildirmelidir. 

f) Sanal kolonoskopi: Bu test, kolon ve rektumun vücudun dışından incelenmesini sağlar. 

Bununla birlikte, kolorektal kanserden ölümleri azalttığı gösterilmemiştir. 

g) Transvajinalultrason: Bir kadının overlerinin veuterusunultrasonografik görüntülemesi, bazen 

over kanseri riski artmış ( BRCA1 veya BRCA2 zararlı mutasyonu olanlar) veya endometriyal 
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kanserli kadınlarda kullanılır (Lynch sendromuna bağlı olanlarda). Ancak kanserden ölümleri 

azalttığı gösterilmemiştir. 

Çeşitli tarama testlerinin kanseri erkenden tespit ettiği ve bu kanserden ölme şansını azalttığı 

gösterilmiştir. Kanser erken tanı tarama programlarının yaygınlaştırılması ve standardizasyonu faydalıdır. 

Kanser tarama programları ile ilgili kamu spotlarının hazırlanması ve etkin bir şekilde duyurulması 

gereklidir. Toplumun çeşitli kesimlerine hitap eden erken tanı tarama programları konusunda rol modeller 

oluşturularak geniş kitlelere hitap edilmelidir.  Bu faaliyetlerin planlaması T.C. Sağlık Bakanlığı ve 

kurulacak olan Ulusal Kanser Enstitüsü ile ortak yapılmalıdır.  

 

Pozitif yönleri 

Erken tanı ile tedavi maliyetlerinin azaltılması 

İyileşme şansının arttırılması 

İşgücü kaybının engellenmesi 

Toplumun sosyal medya ve iletişim kanallarına açık olması 

 

Negatif yönleri 

Finansman zorluğu 

Yetişmiş ve deneyimli sağlık personelinin azlığı 

Sağlık okuryazarlığının azlığı 

3.Kanser tanısı ve tedavisi multidisipliner işbirliğini gerektiren önemli bir hastalık grubunu oluşturur. 

Tanıyı koyan ve tedaviyi planlayan ekibin kanser konosounda deneyimli olması gereklidir. Kanser 

cerrahisinde yılık ortalama yapılan organa spesifik kanser cerrahisi sayısı, kanser hastalarının sağ kalımını 

etkilemektedir. Endikasyona uygun lenf nodudiseksiyonuevrelemede önemli olup örneğin meme 

kanserinde en az 10, kolon kanserinde en az 12 lenf nodudiseksiyonu gerekmektedir. Cerrahi sınır 

emniyetinin yeterince sağlanması, operabilitekriterinin yeterince değerlendirilmesi gereklidir. Örneğin 

kemik ve yumuşak doku sarkomlarında deneyimsiz kliniklerde yapılan biyopsi, yetersiz evreleme veya 

cerrahi rezeksiyon nüks riski ile hastanın yaşam süresini azaltabilmektedir. Patoloji kliniklerinde yıllık 

görülen organ spesifik kanser dokusunun sayısı da doğru tanı konma oranını arttırdığı iyi bilinmektedir. 

Tedavi planlamasında radyolojik değerlendirmelerin kalitesi ve doğru değerlendirilmesi de önem taşır. 

Onkoloji kliniği bulunan bir sağlık kuruluşunda standartlara uygun cihaz ve ekipman yanı sıra bu konuda 

deneyimli ekipler konumlandırılmalıdır. Bu şekilde kanser hastalarına daha iyi hizmet verilebilir. 

Ülkemizde en önemli sorun yetersiz kanser cerrahisi yapılması ile tamamlayıcı kanser cerrahisi 

operasyonlarının sık olması, patoloji preparatlarının tekrar değerlendirilmesi, radyolojik tetkiklerin 
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tekrarlanması gibi sağlık giderlerini daha da arttıran olumsuzluklar sık yaşanmaktadır. Onkoloji 

kliniklerinin planlamasında nüfus / ulaşım özelliklerinin değerlendirilerek onkoloji kliniklerinin asgari 

özellikleri (tümör cerrahisi, radyoloji, patoloji, nükleer tıp, radyasyon onkolojisi, tıbbi onkoloji, psikiyatri, 

beslenmevb) ile ilişkili standardizasyonlarının belirlenmesi gereklidir. Yeni açılacak kanser kliniklerinin 

altyapılarının planlaması iyi yapılmalıdır. 

 

Pozitif yönleri 

Doğru tanı ve tedaviye ulaşımda hasta yararı,  

Hastanın yaşam süresinin ve tedavi başarısının arttırılması 

Daha kaliteli hizmet sunulması, 

Mükerrer tetkik yapılmasının engellenmesi 

Kamu kaynaklarının doğru kullanılması, sağlık giderlerinin azaltılması 

Ulusal klinik çalışmaların arttırılması,  

Kanser kayıtlarının daha iyi tutulması 

 

Negatif yönleri 

Fiziki şartların yetersizliği  

Eğitilmiş sağlık personelinin yetersizliği  

Finansal zorluklar 

Ulaşım zorluğu  

4. Klinik çalışmalar insanların sağlığını ilgilendiren konularda araştırma yapılmasıdır. Bu şekilde 

doktorlar, hastalarının tedavisinde daha etkili ve güvenli olabilecek yeni tedavi yöntemlerine sahip 

olmaktadır. Kanserde de klinik çalışmalarla kanser hastalıklarında tedavi sonuçlarının ve yaşam 

kalitesinin iyileştirilmesi konusunda araştırma yapılmaktadır. Kanserde yapılan klinik çalışmaların amacı: 

- Kanserin tedavisi 

- Kanserin erken tanısı ve tedavisi 

- Kanserin önlenmesi 

- Kansere bağlı yakınmaların ve tedavi yan etkilerinin azaltılması 

Klinik araştırma, bir laboratuvarda yapılan planlı araştırmayla başlayan uzun bir sürecin son adımıdır. 

Araştırmacılar herhangi bir tedavi yönteminin laboratuvar ve hayvanlardaki kanser hücreleri üzerindeki 

etkilerini anlamak için uzun yıllar çalışma yaptıktan sonra klinik araştırmalarda insanlarda kullanılmaya 
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başlanır. Bu araştırmalar esnasında ayrıca yeni tedavi yönteminin neden olabileceği yan etkiler 

anlaşılmaya çalışılmaktadır. 

Her klinik çalışmanın başında, ana araştırmacı olarak adlandırılan ve genellikle doktor olarak görev alan 

bir kişi bulunur. Ana araştırmacı, protokol adı verilen klinik araştırma için bir plan hazırlar. Protokol, 

araştırmada neler yapılacağını açıklıyor. Protokolde aynı zamanda, bu tedavinin hasta için uygun olup 

olmadığını doktoru bilgilendirmede yardımcı olacak bilgileri de içerir. Protokol aşağıdakilerle ilgili 

bilgileri içermektedir: 

- Klinik araştırmanın amacı 

- Klinik araştırmaya kimler katılabilir 

- Klinik araştırma için kaç kişiye ihtiyaç duyulmaktadır 

- Klinik araştırmada katılımcılara verilecek herhangi bir ilaç veya diğer tedaviler, ne sıklıkta 

verileceği ve dozları 

- Ne sıklıkta hangi tıbbi testlerin yapılacağı 

- Katılımcılarla ilgili hangi bilgilerin toplanıp değerlendirmeye alınacağı 

Günümüzde kanser hastaları geçmişte yapılan klinik araştırmaların sonucunda ortaya çıkan tedaviler 

sayesinde daha uzun ve daha kaliteli yaşamaktadırlar. Doktorlar klinik araştırmalar aracılığıyla yeni 

tedavilerin standart tedavilerden daha iyi olup olmadıklarını, yan etkiler açısından daha güvenli olup 

olmadıklarını değerlendirmektedir. Klinik araştırmalar kanserde erken tanı ve tarama yöntemlerinin 

geliştirilmesine yardımcı olmaktadır. Gerek tedavi gerekse tedavi sonrası hastaların yaşam kalitelerinin 

iyileştirilmesinde yarar sağlayabilir. Ayrıca günümüzde yapılan kanser ile ilgili klinik araştırmalar 

önümüzdeki yıllarda kanser hastalığına yakalanacak olan milyonlarca insanın daha iyi tedavi edilmesine 

katkı sağlayacaktır.  

Kanser tedavi maliyetlerinin giderek artması sosyal güvenlik kurumlarını tüm dünyada zorlamaktadır. 

Tedavi maliyetlerinin azaltılmasının bir yolu da toplumumuza daha uygun tedavi yöntemlerinin 

belirlenmesini sağlayacak klinik araştırmaların arttırılması ve teşvik edilmesidir. Klinik araştırmalar 

katılımcıların sağlık ve emniyetini sağlamayı hedefleyen çok sıkı bilimsel ve etik kuralları içeren 

standartlara sahip tedavi uygulamalarıdır. Klinik araştırmalar tüm tedavi seçeneklerinde olduğu gibi yarar 

/ zarar risk faktörlerine sahiptir. Bununla birlikte yeni ilaçların özellikle ülkemizde gerek ruhsatlanma 

sürecinin gerekse Sosyal Güvenlik Kurumları tarafından geri ödemeye alınmasının uzun yıllar alması 

kanser hastalarının güncel tedavilere ulaşımının önündeki en büyük engellerdir. Bu sayede kanser 

hastalarının güncel ilaçlara ulaşımı arttırılabilirken kanser tedavisi maliyetleri azaltılabilir.T.C. Sağlık 

Bakanlığı ve Etik Kurullardan gerekli izinleri alan çalışmalara uygun hastaların yönlendirilebilmesi için 

çalışma bilgileri doktor ulaşımına açık olmalıdır. Bu amaçla doktorlar tarafındanmedulla sisteminden 

hastalık bazında klinik araştırmaların takip edilmesini sağlayan altyapı geliştirilmelidir. Bu sayede 
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tedaviyi yürüten doktor hastasını var olan klinik araştırmaya daha hızlı yönlendirebilir, hasta katılımı 

sağlanabilir. 

 

Pozitif yönleri 

Bütün hastalar yeni test ilacı alamayabilir ama katılanların hepsinin mevcut olan en iyi kanser tedavisini 

almaları sağlanabilir 

İlaç maliyetlerinin azaltılması,  

Yeni ilaçların / tedavi yöntemlerinin ülkemizde etkinliğinin değerlendirilmesi 

Hastaların yeni ilaç / tedavi yöntemlerine ulaşımının kolaylaştırılması 

Araştırma ve ARGE kültürünün yerleştirilmesi 

Hastanın aldığı sağlık hizmeti kalitesi ve standardizasyonunun arttırılması 

Milli ilaç geliştirilmesinin sağlanması 

Toplumumuza uygun tedavi yöntemlerinin daha doğru maliyet etkin belirlenmesi 

 

Negatif yönleri 

Yeni denenen ilaç, standart tedavilerden daha iyi olmayabilir.  

Yan etkiler klinik çalışma ilacında, standart tedavi ilaçlarına göre daha fazla olabilir. 

Yeni tedavilerin yararı olabilir ama her bir katılımcı hastada iyi etkinlik görülmeyebilir 

Sağlık ekibinin çalışma prosedürlerini yerine getirmek için daha fazla zamana ihtiyacı olması diğer 

hizmetlerin aksamasına neden olabilir 

Toplumda klinik çalışmalara olumsuz önyargı 

Klinik çalışmaları hızlı koordine edecek kurumların olmaması 

Altyapı ve personel yetersizlikleri 

5.Kanser hastalarının son dönemi gerek hastanın, gerek ailesinin, gerekse sağlık ekibinin yürütmekte 

zorlandığı yoğun sorunların olduğu bir süreçtir. Bu sürecin iyi yönetilmesi hasta ve ailesinin zor dönemi 

daha iyi atlatmasını sağlar. Ayrıca terminal dönemde bakım için hastaneye kanser ve diğer kronik 

hastaların yatırılması gereksiz ilaç /tetkik giderleri ile yatak ihtiyacında da artışa neden olunmaktadır. 

Dünyada terminal döneme gelmiş, kanserin tedavisinden daha çok yakınmalarının tedavisinin ön planda 

olduğu süreçte hastaların hastane dışı ortamda bakımlarını ve tedavilerini sağlamada Avrupa ve Amerika’ 

da hospis sistemi yürütülmektedir. Hospis, terminal dönem hastalara, mevcut olan tüm tedavi 

yöntemlerinin denenmesine karşın sonuç alınmamasından dolayı artık aktif tedavi uygulanmadığı ya da 
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bir tedavi aramanın çoktan bırakıldığı, palyatif bakım felsefesi eşliğinde hastadaki rahatsız edici 

semptomların kontrol edildiği ve yaşam kalitesinin mümkün olan en iyi seviyede tutularak, bu bireylere 

yaşamlarının son dönemlerini geçirmeleri için kurumsal bünye içinde sunulan bir sağlık hizmetidir 

(http://www.akadgeriatri.org/managete/fu_folder/2012-03/html/2012-4-3-120-125.htm). Hospiste 

hastalara yönelik yapılan semptomatikpalyatif tedavi ve bakım yaklaşımlarıyla hastanın hayatının sonuna, 

ölüme, huzur ve saygınlık içinde ulaşması hedeflenmektedir. Öte yandan hospis, ev ortamının 

sağlanabildiği sağlık kuruluşları olarak terminal dönem hastalarına palyatif bakım profesyonelleri 

eşliğinde sunulan sağlık hizmetlerini içerir. Hastalar özellikle bu dönemde tamamlayıcı tedavi 

uygulamalarını da içeren merkezlerde son zamanlarını daha huzurlu ve kaliteli geçirebilirler. Kurulacak 

Ulusal Kanser Enstitüsü ve meslek örgütleri tarafından oluşturulacak Ulusal Tedavi Kılavuzlarınca 

belirlenen standart tedavileri alan ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen terminal dönem 

kavramına giren hastaların hastane yatak / hastane enfeksiyonu / tetkik giderini azaltmak için Hospis veya 

evde bakım benzeri tedavi birimlerinin kurulması giderek önem kazanmaktadır. Ülkemizde bu konuda 

yasal düzenlemelere acil ihtiyaç duyulmaktadır. Hospis tarzı sağlık hizmeti verecek kuruluşlarının 

lokasyonel nüfus temelli ihtiyaç planlaması, hizmet kapsamı, personel niteliği, sosyal güvenlik kurumu 

ilişkisi ilgili çalışma planlanmalıdır.  

 

Pozitif yönleri 

Gereksiz ilaç / tetkik / yatak ihtiyacının azaltılması,  

Yurtdışı deneyimlerden yola çıkarak ülkemize uygun bir sistemin ilk baştan düzgün kurgulanma şansı 

Milli kaynakların etkin kullanılması 

Hastanın hizmet kalitesinin arttırılması 

Terminal dönem hasta kriterlerinin belirlenmesinin sağlayacağı kolaylık  

 

Negatif yönleri 

Bu konuda yeterli bilgi / deneyim olmaması,  

Yasal olarak düzenlemelerin eksikliği,  

Sosyal fonların yetersizliği 

Toplumun son dönem kavramına tepkisi 

6.Kanser gibi hastalıklarda tedavilerin istenmeyen yan etkileri ve komplikasyonları nedeni ile destek / 

palyatif tedavi ihtiyaçları sık olmaktadır. Bazı onkoloji kliniklerinde kanser hastalarına verilen hizmet 

esnasında acil yatak ihtiyacının karşılanmasında sorunları olabilmektedir. Onkoloji Kliniği servisi ruhsatı 

verilmesi için hastanelerde asgari palyatif tedavi yatak sayısı şartı konması ve ruhsatların buna göre 
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verilmesi önerilir. Palyatif kliniklerde görevlendirilecek sağlık çalışanlarınınkapsamı, eğitimi ve 

sertifikalandırılması mesleki derneklerle işbirliğine gidilerek belirlenmelidir. Burada çalışan personellerin 

yıpranma oranının daha yüksek olması nedeni ile fiyatlandırma / personel ücretlendirilmesi buna göre 

tespit edilmelidir.  

Pozitif yönleri 

Kanser hastalarına acil ve hızlı palyatif sağlık hizmetinin sunulması,  

Uluslararası standartlara uygun palyatif tedavilerin yapılabilmesi,  

Onkoloji kliniklerinin iş yükünün azaltılarak kanser tedavilerinin daha etkin yürütülmesi,  

Kanser tedavi hizmetlerinin konforunun arttırılması,  

Onkoloji kliniklerinde gereksiz yatak ihtiyacının azaltılması 

 

Negatif yönleri 

Yeterli finans kaynaklarının bulunmaması,  

Hastane yataklarının yetersizliği,  

Eğitim ve deneyimli ekip sayısının azlığı,  

Palyatif tedavi tanımının henüz oluşturulmamış olması 

7.Yeni bir kanser ilacı geliştirilmesinin ortalama maliyeti 648 milyon dolardır 

(https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2653012). 

Günümüzde hedefe yönelik yeni kanser ilaçlarının daha sık kullanıma girmesiyle kanser 

tedavisi aylık maliyetleri ciddi artış göstermektedir. Artan tedavi maliyetleri gelişmiş ülkeler 

dahil birçok ülkede ulusal kılavuzlar oluşturularak o ülkeye özgü tedavi endikasyonlarının 

belirlenmesini zaruri kılmaktadır. Ulusal Kanser Enstitüsü kurularak mesleki örgütlerle birlikte 

Milli Kanser Tedavi Kılavuzlarının geliştirilmesi ve tedavide resmi politika olarak kabul 

edilmesi bir ihtiyaçtır.  

 

Pozitif yönleri 

Kaynakların etkin kullanılması 

Sağlık hizmetinde standardizasyonun sağlanması 

Hastanın etkin tedaviye ulaşması 

Ulusal kanser tedavi verilerinin daha sağlıklı oluşturulması 
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Negatif yönleri 

Tedavilerde kısıtlanma endişesi 

Ulusal Kanser Enstitüsü’ nün kurulamamış olması 

8.Kanser dünyadaki tüm toplumlar üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Kanser istatikleri bir 

popülasyonda meydana gelen kanser olgularını ve zamana göre kanserin yayılım hızının 

tahmin edilmesini sağlar. İstatistikler bize her yıl kaç kişiye kanser tanısı konduğunu, kanser 

teşhisi konulduktan sonra ortalama yaşam süresi, kanserin tipi, bölgesel yayılımı, teşhis 

konulduğu zamandaki ortalama yaşı ve belirli bir dönemde hala hayatta olan insanların sayısı 

gibi verileri gösterir. Ayrıca bize yaş, cinsiyet, ırk / etnik grup, coğrafi yer ve diğer kategoriler 

tarafından tanımlanan gruplar arasındaki farklılıkları anlatır. Kanser istatistiklerinin tutulması 

sağlık politikalarının geliştirilmesinde önemlidir. Ülkemizde bölgesel kanser risk haritalarının 

çıkarılması, kanserin azaltılmasını, kanser nedenlerine yönelik kök-neden analizinin 

yapılmasınıve erken tanısına yönelik uygun strateji geliştirilmesini sağlar. Kanser kayıtçılığı 

geliştirilmeli, doğru tanısal ICD kodlarının girilmesi konusunda sağlık personeli eğitilmelidir. 

Bu konuda pilot bölgeler seçilerek onların deneyimleri eşliğinde örnek model kurgulanarak 

diğer bölgelere yaygınlaştırılması ve çalışmaların ilerletilmesi gereklidir. 

 

Pozitif yönleri 

Bölgeye özgü kanser tarama programlarının belirlenmesi ile maliyet azaltılması 

Erken tanı ile daha etkin başarılı tedavi 

Risk faktörlerinin tespit edilerek önleyici tedbirlerin alınması 

 

Negatif yönleri 

Kanser istatistiklerinin yeterli / güvenli tutulamaması 

Finansman zorlukları 

ICD kodlarının yeterli ve doğru girilmemesi 

Yardımcı personel eksikliği 
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A. DURUM ANALİZİ 

Özellikle büyük şehirlerde sağlık kampusları ve şehir hastaneleri oluşturularak hastanelerin bir araya 

toplandığı yeni dönemde, çoğunluğu periferik semtlerde olan Tıp Merkez ve Polikliniklerin sağlık 

hizmetindeki yeri daha da önem kazanmaktadır.  Ulaşım kolaylığı,  vatandaş ve Sosyal Güvenlik Kurumu 

açısından daha uygun fiyatlı sağlık hizmeti sunum ve yüksek hasta memnuniyeti oranı gibi pek çok 

avantajı olan bu merkezler, hastalar tarafından çoğunlukla bu nedenlerle tercih edilmektedir.  

Sağlıkta dönüşümün en önemli hedefi olan sağlık hizmetine kolay ve hızlı ulaşım, yüksek 

memnuniyet oranı ve uygun maliyet ile hizmet sunumu için tıp merkezi ve polikliniklerin sağlık sistemi 

içerisinde ayakta kalması önem arz etmektedir.  

2017 verilerine göre Türkiye genelinde 2.Basamak sağlık hizmeti sunan özel sağlık kuruluşu sayısı 

1.239 olup, bunun 673’ü (%54) Tıp Merkezi, 566’sı (%46) Özel Hastanelerden oluşmaktadır. Bu 

kuruluşların yaklaşık %25’i ise İstanbul’da yer almaktadır. Sayı olarak %25 olmasına rağmen, Uzman 

Doktor sayısı ve yatak sayısı olarak değerlendirildiğinde bu rakam %30’lara çıkmaktadır. Dolayısı ile 

İstanbul’da sağlık hizmet sunumu açısından özel sağlık sektörünün rolü göz ardı edilemeyecek derecede 

önem arz etmektedir. 

 

Toplam 1.239 
 

- Tıp Merkezi 673 %54 

- Özel Hastane 566 %46 

 

Sağlık Bakanlığı tarafından, sağlıkta hizmet kalitesinin artırılması amacıyla özel sağlık kuruluşları 

için belirli standartlar getirilmiştir. Bu bağlamda 11.07.2013 tarihli A.T.T. Yönetmelikdeğişikliği ile 

birlikte tıp merkezlerinin önüne iki seçenek sunulmuştur;  

 Birleşerek hastaneye dönüşüm,  

 A veya B tipi tıp merkezine dönüşüm, 

- Yeni yönetmeliğe uygun yerlere taşınma 

- Bulunduğu bina şartların yeni yönetmeliğe uygun hale getirilmesi 

Ancak yönetmelik üzerinde geçen 4 yıllık süre içerisinde tıp merkezlerinin %65’i bu dönüşümü 

gerçekleştirememiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

FAAL TIP MERKEZİ SAYISI 673  

- A tipi  145 %21 

- B tipi 85 %13 

- C tipi 443 %66 
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Sağlık Bakanlığı tarafından 2008 yılından beri uygulanmakta olan planlama çerçevesinde yeni tıp 

merkezi açılması durdurulmuş, zorlu piyasa şartları ve SGK tarafından uygulanan fiyat farklılıkları 

nedeniyle birçok merkez kapanmak zorunda kalmıştır.  

2011 yılında 1.700 olan tıp merkezi sayısı her geçen gün azalarak 2017 yılında 673’e kadar 

düşmüştür. Bu sayı azalmasının en büyük etkenlerinden biri Sağlık Uygulama Tebliğinde belirlenen 

fiyatların 10 yıldır aynı düzeyde kalması yada birçok kalemde fiyat azalmasıdır. 

Tıp merkezi ve Polikliniklerde yaklaşık 30.000 kişi istihdam edilmekte ve yatırım maliyetleri 10 milyar 

TL'yi bulmaktadır. 

       

 

 

 

 

 

 

 

TIP MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN SAYILARI 

Toplam Pratisyen Hekim Kadro Sayısı  642 

Toplam Uzman Hekim Kadro Sayısı  4.649 

Kadrolu Çalışan Pratisyen Hekim Sayısı  455 

Kadrolu Çalışan Uzman Hekim Sayısı  3.507 

Çalışan Yabancı Sağlık Mensubu 114 

 

Toplam İstihdam 21.000 

- Hekim 4.000 

- Yardımcı Sağlık Personeli 7.000 

- Diğer personel 10.000 
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B. SORUNLARIN TESPİTİ VE ÖNERİLER 

Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında 

ruhsatlandırılan bu kurumlar, yönetmelik şartlarına uyum konusunda ciddi sıkıntılar yaşamaktadır.Tüm 

enerjisini sağlık hizmeti sunumu yerine yönetmeliğe uyum için harcamaktadırlar. 

 Yönetmelik ile ilgili sorunlar 

 Sağlık Uygulama Tebliği ile ilgili sorunlar 

 Ayakta kalma mücadelesi: 

 - Büyüme ve yeni yatırım gerekliliği 

 - Finansal kaynak temini 

 - Büyük sağlık kuruluşları ile rekabet 

 - Zincirleşmeye karşı ayakta kalma 

 - Kalifiye personel bulma ve elinde tutabilme 

FİZİKİ ŞARTLAR İLE İLGİLİ SORUNLAR:  

Tıp Merkezleri, sağlık hizmeti sunumundaki kalite yerine sadece fiziki mekan özelliklerine göre 

sınıflamaya tabi tutulmuştur. Optimal fiziki şartlarda çalışmak ve hizmet sunmak elbette de tüm sağlık 

profesyonellerini ortak amacıdır. Ancak bazı fiziki şartların değiştirilmesi de mümkün değildir.  

- Yapı kullanım izin belgesi (İskan) sorunu: 

A veya B Tipi Tıp Merkezine dönüşümün önündeki engeller tespit edilip, yönetmelik şartları mutlaka 

hafifletilmelidir.  Bu dönüşümün önündeki en büyük engel ise Belediyeler tarafından oluşturulmaktadır. 

Yıllar önce yapılmış binalar için yapı kullanım izin belgesi (iskan) ve otopark yazısı talebi belediyeler 

tarafından karşılanmamaktadır. 

Öneri: Dönüşümlerde deprem ve yangın yönetmeliğine uygunluk raporu yeterli olmalı. Bu dönüşümlerde 

iskan şartı aranmamalıdır. 

 

- Poliklinik muayene odalarında asgari 16 m² olmak zorunluluğu: 

Tıp merkezlerindepoliklinik muayene odalarının yönetmeliğe göre asgari 16 m2 olma zorunluluğu vardır. 

Oysa ki her branşta bu büyüklükte bir alana ihtiyaç duyulmamaktadır. Özel Hastanelerde bile bu anlamda 

sınırlayıcı şartlar yer almamaktadır. 

Öneri:Tıpkı Özel Hastaneler Yönetmeliğinde olduğu gibi ‘’uygun büyüklükteki oda’’ tanımı 

yapılmalıdır.  

 

- Her hekim için ayrı poliklinik odası zorunluluğu: 

Yönetmeliğe göre farklı branştakiher hekim için ayrı poliklinik odası tahsisigerekmektedir. Yarı zamanlı 

hekimler için dahi 16 m2’lik ayrı bir poliklinik odası gerekmektedir.  Günde ya da haftada birkaç saat 

çalışacak hekim için bir poliklinik odası tahsis etmek mümkün değildir.  

Öneri:Özel Hastanelerde olduğu gibi ATT yönetmeliğine de "bir poliklinik odası birden fazla hekim 

tarafından kullanılabilir." (çalışma saatleri çakışmayacak şekilde) ibaresi eklenmelidir. 
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- Laboratuvarlar Yönetmeliğine uyum sorunu:  

Tıp Merkezleri 9 Ekim 2013 tarihinde yayınlanan Tıbbi Laboratuvar yönetmeliğine göre, mevcut 

laboratuvarlarını 31.12.2015 tarihinde kadar yeniden ruhsatlandırılmak zorunda kalmıştır. Ancak %80 

oranında yeniden ruhsatlandırma yapılamayınca bu süre 31.12.2016 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna 

rağmen uyum süreci başarılı bir şekilde gerçekleşmemiştir. Bunun ise iki ayrı sebebi vardır: 

1- Fiziki mekan şartı: 35 m2’lik laboratuvar alanı, doktor ve personel dinlenme odası ile birlikte 

yaklaşık 65-70 m2’lik bir alana ihtiyaç duyulmaktadır. Mevcut tıp merkezlerinde bu alanı 

sağlamak çoğunlukla mümkün olamamıştır.  

2- Kadro sorunu: ATT yönetmeliğine göre ruhsatlandırılan tıp merkezlerinde kısmi zamanlı hekim 

ile Biyokimya ya da Mikrobiyoloji laboratuvarı kurulabiliyor idi. Dolayısı ile birçok merkez bu 

şekilde laboratuvar ruhsatı almıştı. Yeni yönetmelik ile tam zamanlı hekim zorunluluğu getirilmiş 

ve fiziki mekan şartına uysa bile tıp merkezlerinde laboratuvar kurulamamaktadır.  

Öneri: Tıp merkezlerinde yer alan mevcut ruhsatlı laboratuvarlar 9 Ekim 2013 tarihli laboratuvar 

yönetmeliğinden muaf tutulmalıdır. Ancak A yada B tipi tıp merkezlerine dönüşümde ya da yeni açılan 

merkezlerde bu şartlar aranmalıdır.  

 

- Cerrahi Müdahale listesinde yaşanan sorunlar: 

Tıp alanındaki gelişmeler ile birlikte birçok ameliyat genel anestezi gereksinimi olmadan günübirlik 

yatışlar ile yapılabilir hale gelmiştir. Bu bağlamda yaklaşık 10 yıl önce oluşturulan liste güncelliğini 

yitirmiş, hatta listede yer alan birçok ameliyat artık yapılmamaktadır.  

 Cerrahi müdahale listesi yeniden oluşturulmalı ve kapsamı genişletilmeli 

 Sağlık Uygulama Tebliğinde birçok cerrahi işlem kodu ilave edilmiş ancak bunlar ATT cerrahi 

listesinde olmadıkları için SGK tarafından geri ödeme problemi yaşatılmaktadır.  

 Yeniden güncellenen ve kapsamı genişletilen liste cerrahi ünitelerin daha rantabl kullanılmasını 

sağlayacaktır. Dolayısı ile A ve B tipi tıp merkezine dönüşümü teşvik edici bir ortam sağlayacaktır.  

 

- Acil serviste nöbetçi hekim kadro sorunu: 

24 saat acil servis hizmeti vermekte olan tıp merkezlerinde Acil Hekim Kadrosu sıkıntısı yaşanmaktadır. 

2008 yılında planlama kapsamında dondurulan kadrolar nedeni ile kesintisiz acil servis hizmeti 

verilmesinde sorunlar yaşanmaktadır. Bir çok tıp merkezinde tek pratisyen hekim kadrosu vardır. Sağlık 

Bakanlığı verilerine göre 752 Tıp Merkezinde 642 Pratisyen Hekim kadrosu yer almaktadır. Bununla acil 

servis hizmeti verilmesi mümkün değildir.  

Önerimiz:24 saat acil hizmeti verecek olan merkezlere nöbet sistemi için en az dörtpratisyen hekim 

kadrosu verilmelidir. 

Ayrıca başka bir sağlık kuruluşunda görev yapmayan iş yeri hekimlerinin özel sağlık kuruluşlarının acil 

servislerinde ‘’nöbetçi hekim’’ olarak çalışmasına müsaade edilmelidir. 

- Kan transfüzyon merkezi sorunu: 

Cerrahi Müdahale Birimi bulunan tıp merkezlerinin Kızılay Kan Merkezinden kan ve kan ürünü 

alabilmeleri için ‘’Kan Transfüzyon Merkezi’’ kurmaları mecburi hale getirilmiştir. Ayda birkaç adet 

eristosit süspansiyonu kullanmakta olan bu merkezlerin hiç kullanmayacakları cihazları almaları ciddi bir 

atıl kapasiteye yol açmakta, ülke kaynaklarının yanlış yerlere kanalize olmasına sebep olmaktadır.  

Önerimiz: Tıp merkezleri çevresindeki Özel Hastane yada Ruhsatlı Kan Transfüzyon Merkezi olan tıp 

merkezleri ile hizmet sözleşmesi yaparak kan temini edebilmelidirler. 
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- Denetim sorunları: 

ATT yönetmeliğine göre ruhsatlandırılmış olan tıp merkezleri her yıl bir kez ruhsata esas denetim 

adı altında yeniden denetlenmektedir. Elinde metre gibi ölçüm cihazları ile bina yeniden ölçülerek mimari 

proje ile uyumu denetlenmektedir. Ruhsatlı sağlık kuruluşlarında her yıl ruhsata esas denetim yapılmasını 

anlayabilmek mümkün değildir. Üstelik A, B veya C tipi Tıp merkezi olduğuna bakılmaksızın aynı 

denetim formu ile denetleme yapılmaktadır.   

Dolayısı ile kurumlar, ruhsata esas denetimlerde yeni yönetmelikte belirtilen fiziki şartların hangilerinde 

muaf olduklarını bilmeden denetim geçirmektedir. Denetim ekibi tüm gün elinde metre ile bina içerisinde 

ölçüm yaparken sağlık hizmeti sunumunda da yer yer aksamalar ortaya çıkmaktadır. 

Önerimiz: Açılışı yapılır iken yönetmeliğe uygun şekilde ruhsatlandırılmış kurumlar yeni yönetmelik 

şartları ile ruhsata esas denetime tabi tutulmamalıdır. Yada müktesep haklarından dolayı C tipi tıp 

merkezleri için ayrı bir denetim formu oluşturulmalıdır.  

- Sağlık Uygulama Tebliği ile ilgili sorunlar: 

Tıp Merkezleri 2007 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşma yapmış ve bu tarihten itibaren 

sosyal güvencesi olan hastalara sağlık hizmeti sunmaya başlamışlardır. Ancak geçen 10 yıllık sürede SUT 

fiyatlarında herhangi bir artış olmadığı gibi birçok işlemin de fiyatı düşürülmüştür. Her yıl ez az 

enflasyon oranında (ortalama %10) gider artışına rağmen gelir kalemlerinde herhangi bir artış olmaması 

bu kurumları fınansal zorluğa itmiştir.  

 Muayene Ücretlerindeki Farklılık: Kurumlar arasında muayene ücretlerindeki farklılığın bir 

gerekçesi yoktur. Poliklinik, tıp merkezi, özel hastane yada vakıf üniversitesi hastanesinde 

aynı uzman hekim tarafından yapılan muayene ücretinin farklı olması kabul edilebilir bir 

uygulama değildir.  

- Muayene paket ücreti özel hastanelere kıyasla %25 daha düşük  

- Özel Tıp Fakültelerinin semt polikliniklerine oranla %60 daha düşük  

- Örnek: Genel Cerrahi muayenesi 

 Özel hastane : 30,24 TL. 

  Tıp merkezi : 25,92 TL. 

  Dal merkezi : 22,68 TL. 

 Katılım bedelindeki Orantısızlık: Üstelik muayene için ödenen ücretin aynı olmasına 

rağmen katılım bedelinin aynı olması da izah edilemez durumdadır. Tıp merkezlerinde katılım 

bedeli 20 TL.’lik muayene ücretinin yaklaşık %75’ine tekabül etmektedir. Bu şu anlama 

gelmektedir, Tıp merkezlerinde yapılan muayene için SGK ortalama 5 TL’lik bir ödeme 

yapmaktadır. Bu muayene, laboratuar tetkikleri, röntgen ve ultrasonografi için ödenen toplam 

ücreti ifade etmektedir.  

Kurum Muayene paket ücreti Katılım bedeli 

Tıp merkezi 20 TL. 15 TL. 

Özel Hastane 24 TL. 15TL. 

 Vakıf üniversitesi 49 TL. 8 TL. 

 

 Kan ve Kan Bileşenlerinin Faturalandırılması: Özel hastanelerde yapılan uygulamalardan farklı 

olarak tıp merkezlerinde hastalara kullanılmış olan Kan ve Kan ürünleri SGK’ya fatura 

edilememektedir. Sebebi ise bu ürünlerin sadece yatan hastalarda kullanılabilir olması. Tıp merkezleri 
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günübirlik yatış yapabiliyor ancak bu yatış olarak kabul edilmemektedir. Ayrıca Rh 

uyuşmazlıklarında kullanılan ilaçlar da (RhoGam gibi) fatura edilememektedir.  

 

 Acil serviste sunulan hizmetlerde fark ücreti: Acil serviste yada Polikliniklerde sunulan ancak fark 

ücreti alınamayacak tıbbi işlemlerin (travma, kesi, yanık pansumanı gibi) fiyatlandırılmasını yeniden 

gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu hizmetler için yapılan ödeme kullanılan malzemelerin 

maliyetlerini bile karşılamamaktadır.  

 

 Cezalardaki Orantısızlık:  Her ne kadar son Sağlık Uygulama Tebliğinde bazı ceza maddeleri ciro 

üzerinden hesaplanıyor olsa da, birçok maddede hala işlem başı ceza uygulanmaktadır. 10.000 TL. - 

30.000 TL. gibi yüksek olan bu cezalar tıp merkezleri için telafisi güç sonuçlar doğurmaktadır.  

 

 

 SUT fiyatlarının Enflasyona göre hesaplanmış hali: 

Yıl (ÜFE+TÜFE)/2 Muayene ücreti 

 
% 

 
2007 7,56 20,00 TL 

2008 9,52 21,51 TL 

2009 6,33 23,56 TL 

2010 7,82 25,05 TL 

2011 11,45 27,01 TL 

2012 6,16 30,10 TL 

   

2013 7,22 31,96 TL 

2014 9,84 34,26 TL 

2015 7,74 37,64 TL 

2016 9,58 41,25 TL 

2017 9,22 45,05 TL 

 

C. TIP MERKEZİ VE POLİKLİNİKLERİN HEDEFLERİ 

İstanbul’un en ücra köşelerine kadar uzanan bir ağ ile sağlık hizmeti sunmaya devam eden bu 

merkezler, talepler doğrultusunda hizmet kalitesini artırarak özverili bir şekilde çalışmaya devam 

etmektedirler. Sürekli değişen yönetmelikler, art(a)mayan SUT fiyatları ve denetimlerde yaşanan 

zorluklar ile mücadele etmekten tükenmişlik sendromuna girmek üzeredirler. Tüm bu olumsuzluklara 

rağmen, sahiplerinin çoğu doktor olan bu merkezler yeniden sağlanacak moral ve motivasyon ile 

gelecekte de kamusal bir hizmet olan sağlık hizmetini sunmaya devam edeceklerdir.  

Artış % 
120 

Olmalı 
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Yukarıda bir kısmını sıraladığımız sorunların en azından bazılarının ivedilikle çözülmesi bu 

kurumların ayakta kalmaları için hayati önem arz etmektedir. Özellikle zincir hastanelerin ve bunlara 

bağlı tıp merkezlerinin her geçen gün artması, butik hizmet vermekte olan birçok merkezin varlığını 

tehdit eder hale gelmiştir.  

a) Hizmet Ağının Genişletilmesi 

Tüm bu olumsuzluklara rağmen ayakta kalan bu küçük merkezler gelecekleri için de 

birtakım planlar yapmak zorundadır. Bu bağlamda hizmet çeşitliliğinin artırılması ya da hizmet 

ağının genişletilmesi zaruri hale gelmektedir. Tıp Merkezi ve Poliklinikler sadece muayene 

hizmeti yerine, gerçek anlamda 2. Basamak sağlık hizmeti sunumu için altyapı oluşturmalıdır. 

Bunun için ise; 

 Cerrahi Merkezler oluşturulmalı: Cerrahi uygulama birimi bulunan tıp merkezlerinde 

uygulanan Cerrahi Müdahale Listesinin ivedilikle güncellenerek hizmet ağının 

yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. Bununla birlikte tıp merkezlerinin bünyesinde cerrahi 

uygulama birimi açılması da teşvik edilmiş olacaktır.  

 İş Sağlığı Hizmeti: Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerine verilen gezici sağlık tarama 

aracı bulundurma yetkisi Tıp Merkezi ve Polikliniklere de verilmelidir. Bünyelerinde 

Röntgen ve laboratuvar zaten bulunan bu merkezlerin bu hizmeti vermesinin önünde tıbbi 

bir engel bulunmamaktadır. Uzman sağlık personeli bile bulunmayan OSGB’lerde 

verilecek hizmetin daha kaliteli ve sağlıklısı bu merkezler tarafından kolaylıkla verileceği 

aşikardır. Dolayısı ile sağlık hizmetinin denetimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

tarafından değiş Sağlık bakanlığı tarafından kontrol edilmiş olacaktır.   

b) Sürdürülebilirliğin Sağlanması 

Zor şartlarda sağlık hizmeti sunumu yapan bu kurumların hem maddi hem de manevi olarak 

motivasyonu ihtiyacı olduğu aşikardır. Bu bağlamda öncelikle SUT fiyatlarında yapılacak artış 

geçici olarak ta olsa sektörün nefes almasına katkı sağlayacaktır. Uzun sürede ise tüm sağlık 

hizmetlerinin yeniden fiyatlandırılması, paket uygulamada paket dahilinde olup ücret ödenmeyen 

birçok işlemin (örneğin ultrasonografi) paket dışına alınması gereklidir.  

c) Gelecek Vizyonu: Afiliasyon 

Sağlık Hizmeti kalitesinin artırılması amacı ile özel hastanelerin Vakıf Üniversitelerinin Tıp 

Fakülteleri ile yapmış olduğu afiliasyona benzer bir şekilde, poliklinik ve tıp merkezlerinin özel 

hastaneler ile afiliasyonu gündeme gelmelidir. Bunun her iki kurum için de pozitif katkı 

sağlayacak bir uygulama olacağı görüşündeyiz.  
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İstanbul’daki psikiyatrik ve psikolojik hizmetler 12 başlık altında ele alınmış, kısa bir durum 

tespitinden sonra çeşitli önerilere yer verilmiştir.  

1. TOPLUM RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİ 

Toplumda yaşayan psikiyatri hastalarının akut serviste yatarak tedavi almaları gerektiği dönemlerde 

hastaneye sevkleri kaymakamlık ve toplum sağlığı merkezleri üzerinden sürdürülmekte ve çok fazla 

zaman almaktadır. Bu konuda, zaman kaybının asgari koşullara indirilmesi için protokoller oluşturulması 

gerekmektedir. 

Toplum ruh sağlığı merkezleri arasında lişlevler ve uygulamalar arasında çok fazla farklılık 

bulunmaktadır. Bu konuda merkezler arası bir standardizaasyonun sağlanması önemlidir. Dahası bu 

merkezlerde çalışan hekimlerin uygulamarı gereken süreçleri kapsayan ve nasıl uygulanacağı konusunda 

açıklık getiren bir kılavuzun oluşturulması başka bir gereksinimdir. 

Artık yeti yitimi olan hastaların rehabilitasyon süreçleri yeti yitiminden çok işlevsellik alanına 

odaklanmıştır. Bu minvalde hastaların işlevselliğini arttırmak adına onların çalışabilecekleri “korumalı iş 

yerleri” nin oluşturulması için yerel yönetimler ve sağlık yönetim birimleri arasında koordinasyon 

sağlanması önemlidir. 

Akut serviste yatarak tedavi gören hastaların taburculuk sonrasında TRSM ile ilişkilerinin kurulması veya 

geliştirilmesi önemlidir. Var olan koşullarda yönlendirme sayısı yetersiz, yönlendirmenin niteliği yetersiz 

ve bir standardizasyon bulunmamaktadır. Hastanelerin polikliniklerine başvuran hastalar için sistem 

TRSM uyarısı veriyor fakat  adres değişiklikleri çok fazla, bu bilgilendirme sonrasında TRSM ye 

başvurular halen azdır. Bu konuda girişimlere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Toplum ruh sağlığı merkezlerinde ev ziyaretleri yapılmaktadır. Bu ziyaretlerin amaca yönelik olması için 

ciddi bir standardizasyon geliştirilmesi gerekmektedir. Çünkü ev ziyareti yapılan hastalar merkeze 

gelmeyebiliyor veya sosyal izolasyonları derinleşebiliyor. Hangi hastalara ev ziyaretleri 

gerçekleştirileceği netleştirilmelidir. 

2. AMATEM 

Özellikle madde intoksikasyonu  kliniğinde başvuran hastaların hangi merkezlere yönlendirileceği 

konusunda net bir protokol bulunmamaktadır. 

Madde intoksikasyon kliniği mortal seyredebilen bir klinik ve bu olguların izlemi içinde acil tıp uzmanı, 

ruh sağlığı uzmanı, gerekirse anestezi ve reanimasyon uzmanlarının olduğu multidisipliner yaklaşımın ve 

genel hastanede var olan teknik imkanların olduğu detoksifikasyon merkezlerinde yeteri süre içerisinde 

tamamlandıktan sonra terapi uygulamaları için madde tedavi merkezlerine yönlendirilmesinin uygun 

olduğu düşüncesindeyiz. 
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Mevcut AMATEMLER de uygulanan tedavi gönüllülük esası doğrultusunda yürütülmektedir. 

Mahkemelerce şartlı veya zorunlu tedavi kararı verilen olgular için varolan AMATEM’ler bu konuda 

karar veren mahkemelerin kararlarını uygulayacak nitelikte değildir.   

Bağımlılık, multidisipliner yaklaşım gerektiren bir sorundur. Bu konuda madde kullanımının zararlarının 

topluma aktarılması konusunda eğitim programlarının oluşturulması (öğrencilere ve halka yönelik), 

madde ticareti ile daha etkin mücadele edilmesi ve intoksikasyon durumundan kurtulan hastalara hizmet 

vermeye yönelik yeni AMATEM merkezlerinin kurulması ve var olan merkezlerin güçlendirilmesi 

gerekmektedir. 

 

3. AKUT PSİKİYATRİ SERVİSLERİ  

Yatak sayısı var olan nüfusa hizmet vermek için yeterli değildir. Bu durum hospitalizasyon sürelerin 

kısaltmakta ve hastaların yeteri kadar tedavi almadan taburcu olmalarına neden olmaktadır. Böyle bir 

durumda dönerkapı fenomeni dediğimiz şekilde çok kısa sürede taburcu edilen hastalar tektrar yatış 

için geri gelmektdir. Ayrıca akut servis kapasitelerinin yetersiz olması durumu istanbul dışındaki 

şehirler içinde geçerlidir ve bu durumdan kaynaklı olarak istanbul çevresinden ve tüm Türkiyeden çok 

uzun mesafeler katedilerek hasta sevkleri olmaktadır. Sıklıkla istanbula 12-15 saat uzaklıkta 

şehirlerden bile sevkler oluşmakta ve bu durum sevk işlemini gerçekleştiren ekibin tümünü 

bağlayarak hem insan kaynağı hem ekonomik kaynak israfına neden olmaktadır. Bu alandaki 

gereksinimi karşılayacak şekilde şehirlere göre yeni birimlerin kurulması gerekmektedir. 

Daha önce AMATEM bölümünde vurguladığımız sorunların yansıması olarak intoks kliniğinde olan 

hastalar akut servis yataklarını işgal etmekte ve bu durum nedeni ile yatarak tedavi gereksinimi olan 

ve madde kullanımı bulunmayan hastalara neredeyse yataklı hizmeti veremeyecek duruma 

gelmekteyiz bu nedenle madde kullanımına bağlı psikopatolojisi olan hastaların tedavilerinin ve 

izlemlerinin yapılacağı yeni ünitelerin oluşturulması akut psikiyatri servislerinden hizmet alamamakta 

olan hasta grubunun hizmet almasının önünü açacaktır. 

4. SOSYOEKONOMİK DESTEK (Kimsesiz veya sosyal desteği olmayan hastalar) 

Sık olarak ağır yeti yitimi olan, kendine bakamayan, kimsesiz veya sosyal desteği bulunmayan hastaların 

taburculuğu yapılamamaktadır. Bu durum zaten az olan akut servis kapasitelerinin daha da azalmasına 

neden olmaktadır. Bu durumdaki hastalara kurumlarda bakılma kararı verilse bile prosedürel süreç nedeni 

ile bu süre çok uzun zaman almaktadır. Bu sürenin kısaltılması için prosedürel sürecin kolaylatırılması ve 

hızlandırılması, var olan bakım kurumlarının kapasite, kalitelerinin geliştirilmesi ve bu kurumların uygun 

şekilde denetlenmesi gerekmektedir.   
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5. YAŞLI OLGULARIN SORUNLARI 

Ülkemizde de yaşam sürelerinin uzaması ile birlikte  demans gibi ileri yaşta görülen hastalıkların 

ruhsal sorunları ile daha sık karşılaşmaktayız. Çoğunlukla bu durum genel tıbbi sorunlarla da 

komplike olmaktadır. Bu guruba kapsayıcı hizmet vermek için ayrı birimlerin kurulmasına gereksinim 

artmıştır. 

Var olan koşullarda 65 yaş üstü ruhsal hastalığı bulunan hastalar yukarıda AMATEM bölümünde de 

bahsettiğimiz şekilde madde intoksikasyon hastaları ile aynı serviste yatırılarak tedavi edilmektedir. 

Bu durumda bu hasta grubu için akut psikiyatri servisleri çok ciddi riskler doğurmaktadır. Bu hasta 

grubunun daha sağlıklı değerlendirilebilmeleri için  erken tanı ve tedavi alabilmeleri için,  temel 

sağlık hizmetlerinde, bu gruptaki hastalarda sık görülen ruhsal ve bilişsel sorunlar konusunda 

farkındalık, bilgi ve beceri geliştirmek için modüller oluşturulması. 

Bu grupta var olan hastaların ruhsal sorunlar nedeni ile yatarak tedavi görmeleri gerektiğinde, onların 

gereksinimlerine göre dizayn edilmiş geriatri servislerinin oluşturulması gerekmektedir. Ve 

taburculuk sonrasında da işlevsel ve sosyal becerilerini korumaya yönelik rehabilitasyon birimlerinin 

oluşturulması gerekmektedir.  

Ruh sağlığı sorunu yaşayan yaşlı hasta ve bakımveren için yeterli nitelik ve etkinlikte ruhsal sosyal 

tıbbi ve ekonomik desteğin sağlanmalıdır. 

 

6. ADLİ PSİKİYATRİ BİRİMİ 

İstanbulda var olan adli psikyatri birimleri şu anda ankaradan edirneye kadar geniş bir bölgeye doğrudan 

ve diğer bölgelerede dolaylı olarak hizmet vermektedir. Bu bölgeye hizmet veren adli psikiyatri 

merkezlerinin kapasitesi bu ihtiyaç karşısında yetersiz kalmaktadır. Üstelik var olan servisler “yüksek 

güvenlikli tedavi merkezleri” standartlarında değildir. Bu ihtiyaca yanıt veren yüksek güvenlikli tedavi 

merkezlerinin gereksinim doğrultusunda, tüm bölgelere yayılacak şekilde kurulması gerekmektedir.  

Var olan durum aynı şekilde tutuklu ve hükümlü psikiyatri servisleri için de geçerlidir.  

7. İNSAN KAYNAĞI 

İstanbulda var olan psikiyatri servislerinde genel olarak psikiyatri uzmanı, psikiyatri hemşiresi, psikolog, 

sosyal hizmet uzmanı, tıbbi sekreter, tercüman(özellikle Arapça, İngilizce) uğraş terapisti (el sanatları 

hocası, spor hocası vb.) başta olmak üzere personel sayıları nitelikli ve kapsayıcı hizmet vermek için 

yetersizdir. Sayı yeterli olmayınca var olan meslek kolları uygulamaları gereken işlemlerin bile bir 

kısmını uygulayamamaktadır.  
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8. AYAKTAN TEDAVİ ÜNİTELERİ 

Performans sisteminin işleme konması ile verilen sağlık hizmetinin niteliğinden çok niceliği ön plana 

çıkmış ve bu sistemde özellikle nitelikli hizmet veren ve zaman bağımlı bölümlerden biri olan psikiyatriyi 

çok etkilemiştir. Özellikle ayaktan tedavi ünitelerinde çalışan hekimler hastane döner sermaye 

ortalamasının altında kalmamak ve ekonomik olarak mağdur olmamak için  verilen ruh sağlığı hizmetinin 

niteliğine bakılmaksızın çok sayıda hasta bakmak zorunda kalmışlardır. Bu koşullarda ruhsal durum 

değerlnedirilmesi hasta başına hastaneden hastaneye değişmekle birlikte 5-10 dakikaya düşmüştür ve bu 

hastaların gereksinimine cevap verebilecek bir süre değildir. 

Bu durum mesleki doyum bir yana hekimlerin çok hızlı bir şekilde tükenmesine neden olmakta ve ister 

istemez sağlık hizmetlerinin kalitesinin düşmesine yol açmaktadır. Bu koşullara, bir de hekime yönelik 

tutumun psikolojik, sözel ve hatta fiziksel şiddete dönüşebildiğini göz önünde bulundurursak çalışma 

koşulları hekimlerin çaresiz ve yıpranmış bir hale gelmesine sebep olmuştur. 

İstanbulda iki adet ruh ve sinir hastalıkları eğitim araştırma hastanesi bulunmakta ve bu hastaneler 

istanbul özelinde psikyatri hastaları için yatarak ve ayaktan tedavi hizmetinde son durak hastanelerdir. Bu 

kurumlar birinci ve ikinci basamakta tedavi edilmeyecek hastaların tedavi edileceği son durak olarak 

tanımlanabilir. Bu durumda birinci basamakta çok rahat bir şekilde tedavi edilebilecek hastalarda 

doğrudan bu hastanelere başvurabilmekte ve bu da nitelikli devlet kaynaklarının nitelikleri dışında 

kulllanılmaları anlamına gelmektedir. Özellikle hastaların ihtiyaçları doğrultusunda hizmet alabilmeleri 

için sevk zinciri gibi bir süzgeç mekanizmasının oluşturulması gerekmektedir. 

Aile ve sosyal politikalar bakanlığı psikososyal destek birimlerince yeti yitimi olan hastalara sağlanan 

ekonomik ve sosyal desteklerin, yeti yitimi olmayan fakat ekonomik koşulları kötü olan bireylerce kötüye 

kullanımı 2. Ve 3. Basamak hastanelerin psikiyatri heyetlerinde çok sayıda gereksiz başvuru oluşmasına 

neden olmaktadır. Dahası bu talepte bulunan kişiler, yeti yitimine dolayısı ile kendilerine ekonomik 

destek sağlanması gereken bir hastalığa sahip olmadıkları bilgisi verildiğinde hekimlere yönelik öfke, 

tehdit ve şiddet’e yönelebilmektedir. Bunun önüne geçmek için yerel yönetimlerin (kaymakamlık ve 

sosyal yardımlaşma sandıkları) sağlık kurulu raporu talep etmeden önce bu bireylerin sosyal koşullarının 

ayrıntılı bir şekilde tetkikini yapması ve uygun görülen hastalarında öncelikli olarak birinci ve ikinci 

basamağa yönlendirilmeleri bu yükü azaltacaktır. 

 

9. PSİKOTERAPİ HİZMETLERİ 

Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde medikal tedavi ile birlikte psikoterapi  hizmetlerine de gerek vardır. 

Hastaların psikoterapi hizmetlerine erişebilmelerininkolaylaştırılması, nitelik ve niceliklerinin arttırılması 

gerekmektedir. Bunun için bu hizmeti verebilecek merkezlerin arttırılması ve Bu hizmeti verebilecek 

sağlık çalışanlarının eğitimlerinin düzenlenmesi gerekmektedir. 
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Yatan hastalarda psikoeğitim, psikososyal becerilerin geliştirilmesi ve psikoterapi çalışmalarına gerek 

vardır. Bu hizmetin verilebilmesi için klinik psikolog sayısının arttırılmasına ihtiyaç vardır. Ayrıca Aile 

Sağlığı Merkezlerinde psikoloji birimlerinin açılması ve buralarda psikologların istihdamının 

gerçekleştirilmesi hem koruyucu ruh sağlığı çalışmalarının yapılmasını hem de hastanelerin yükünün 

azaltılmasına ve psikoterapi ihtiyacı olanların bu hizmete daha kolay erişimi sağlanmış olacaktır.  

Ayrıca hastaların yeterli süre hastanede yatırılmaması da bir diğer önemli konudur. SUT GEREGİNCE 

gerekli süre  hospitalizasyon durumunda hastaneler için mali açıdan verdiği hizmetin karşılığını alamadığı 

bir durum oluşmaktadır. Hastanın stabilize edilemeden psikoeğitim, psikoterapi ve rehabilitasyon 

çalışmaları yapılamadan hastanın taburcu edilmesi gerekmektedir. Tam düzelme sağlanamadan taburcu 

edilen hastanın kısa süre sonra yeniden hospitalizasyonu gerekmekte ve bir kısır döngüye dönmekte 

hastanın çalışma hayatına dönememektedir 

Psikiyatri hizmeti gereksinim açığının kapatılması için özel hastanelerde psikiyatri servislerinini 

açılmasının bu gereksinimi karşılama konusunda bir araç olabileceği fikrindeyiz.  

 

10.GÖÇMEN VE MÜLTECİ RUH SAĞLIĞI 

Son verilere göre İstanbulda var olan geçici koruma statüsünde kayıtlı kişi sayısı her ne kadar 500.000 

civarında olarak bildirilse de, özellikle Suriye sınırında bulunan illerde artan işsizlik nedeni ile bu 

bölgeden İstanbul gibi büyük şehirlere yoğun göçlerin yaşandığı bilinmekte ve bu haliyle İstanbulda var 

olan geçici koruma statüsünde bulunan kişi sayısının 1 milyonu geçtiği tahmin edilmektedir. Bu grubun 

daha önceden yaşamış oldukları ruhsal travmalar ve göç sonrasında şu anda yaşamakta oldukları göç 

sonrası stresleri göz önünde bulunduğu zaman artan bir şekilde ruh sağlığı hizmeti gereksinimi 

oluşmaktadır. Var olan dil bariyeri ve ekonomik koşullar bu hizmeti veren sağlık birimlerine ulaşma 

önünde ciddi engel teşkil etmektedir. Bu engelleri aşmak ve misafirlerimize sağlamamız gereken bu 

insani hizmetin nitelikli olarak sunulması için eğitimli tercümanların sağladığı hizmet eşliğinde bu alanda 

eğitim almış veya kendini geliştirmiş psikolog-sosyal hizmet uzmanlarınında olduğu özelleşmiş 

birimlerin kurulması gerekmektedir.  

Ayrıca bütün istanbul göz önünde bulundurulduğunda, bu ruhsal destek gereksinimini karşılamak adına 

çalışan ve güvenilir olduğu bilinen hükümet dışı sivil toplum kuruluşları ile sağlık kuruluşlarımız arasında 

bir sevk zincirinin oluşturulması daha kapsayıcı hizmet vermek adına anlamlı olacaktır. 

11. KORUYUCU RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİ 

Son dönemde genel dünyada da psikopatoloji oluştuktan sonra müdahale etme yerine ruh sağlığını 

güçlendirerek hastalık oluşmasını engelleme yaklaşımı egemen olmaktadır. Bu konuda İstanbul gibi bir 

metropolde çok fazla stres faktörü varlığında koruyucu ruh sağlığı hizmetleri özellikle önem 
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kazanmaktadır. Bununla ilgili şehir yönetim birimlerine danışmanlık verilmesi ve şehir planlaması 

yapılırken bu gibi politikalarında gözetilerek planlama yapılması koruyucu ruh sağlığı açısında önemlidir. 

Ayrıca toplumsal travmaların çok yaygın olarak yaşanmakta olduğu günümüzde özellikle medya 

üzerinden topluma, toplum ruh sağlığını kötü yönde etkilemeden aktarılması ve medya  kuruluşlarının 

genel olarak ruh sağlığı süreçlerini gözeterek yayın yapmaları toplum ruh sağlığını koruma anlamında 

önem arz etmektedir. 

12. DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR 

Ruh sağlığı hekimlerince düzenlenen resmi evraklarda hekim adının yazılması hekime yönelik şiddet, 

tehditin önüne geçilmesi için zorunlu görünmektedir. Sağlık birimlerinde de adalet bakanlığındaki 

raporlarda olduğu gibi, hekimin kimlik bilgilerinin açık olarak yazılmadığı ve sadece elektronik imza ile 

bu raporların düzenlenmesi bu durumun çözümü konusunda etkili olacaktır. 

İstanbulda var olan ekonomik koşullar diğer şehirlere göre çalışanlar üzerinde çok daha ağır bir ekonomik 

yük oluşturmaktadır. Fakat buna mukabil küçük şehirlerde çalışmakta olan hekimler İstanbulda çalışan 

hekimlerden belirgin olarak daha fazla ücret alabilmektedir. Bu durumda İstanbulda çalışmakta olan ruh 

sağlığı elemanları anadoludaki şehirlere gitmeye çalışmaktadır. İstanbulda çalışmakta olan ruh sağlığı 

elemanlarının (hekim, hemşire, psikolog v.b.) ücretlendirmeleri belirlenirken İstanbul gibi bir metropolün 

oluşturduğu ek ekonomik yükler göz önünde bulundurularak düzenlenmesi önem arz etmektedir.  

 Şunu da önemle belirtmek gerekir ki halen ülkemizde bir ruh sağlığı yasası bulunmamaktadır buna dair 

yasal düzenlemelerin oluşturulması bu sorunların çözümünü kolaylaştıracaktır.  
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İstanbul’da Sağlık İnsangücü çalışma masasının konusu mevcut durumda Sağlık İnsan gücünün kantitatif 

ve kalitatif yeterliliği, eksikliklerin belirlenmesi ve önerilerdir.İnsan gücü denince resmi istatistikler 

çoğunlukla hekimleri, diş hekimlerini, eczacıları, ebeler,fizyoterapistleriele almaktadır ancak halen 

Türkiye’de yasa ile tanımlanmış 43 adet sağlık mesleği vardır. Örneğin ruh sağlığı ile uğraşan sağlık 

profesyonellerinin birçok önemli raporlarda ismi bile geçmez.  

Kamu ya da özel girişimcilere ait kuruluşlarda toplumun ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerini üreten 

personelin tamamına sağlık insangücü denir. Dünya Sağlık Örgütü sağlık profesyonelini “asıl işi ve uğraşı 

toplumun sağlığını geliştirmek olan herkestir” şeklinde yapmaktadır. Sağlık insan gücünün planlaması ise 

“topluma bugün sunulan ve gelecekte sunulacak sağlık hizmetlerini gerçekleştirmek üzere sağlık 

çalışanlarının yeterli nicelikte, yüksek nitelikte, düzgün bir dağılımla, yerinde bir zamanlama ile doğru 

şekilde istihdam edilmesi” olarak tanımlanmaktadır. Başka bir deyişle, sağlık insangücü planlanması; 

toplumun kısa-orta-uzun vadede ortaya çıkacak gereksinimleri öngörerek, coğrafi, ekonomik ve 

sosyokültürel özellikler ile maliyet-etkili sağlık hizmeti sunumu arasındaki oran dikkate alınarak sağlık 

hizmeti sunacak insangücünün planlanması, istihdamı ve yönetimi olarak ifade edilebilir. 

Sağlık hizmetlerinin hakkaniyete uygun verilebilmesi için, bu hizmetleri yürütecek sağlık insangücünün, 

çağdaş sağlık hizmeti ihtiyaçlarını karşılayabilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donatılması; sağlık 

sorunlarını takım anlayışı içinde çözebilecek şekilde; evrensel niteliklere ve ülke gerçeklerine göre 

yetiştirilmesi, üretken bir şekilde değerlendirilmesi ve ülke çapında dengeli bir şekilde planlanması ve 

istihdam edilmesi gerekmektedir. 

Kaynakların etkili ve verimli kullanılması, israfın önlenmesi ve ihtiyaçları karşılayabilecek nitelikte 

olabilmesi için planlanmaya ihtiyaç vardır. Sağlık politikalarında ve hizmetlerinde planlama işin en teknik 

ve zor kısmını oluşturur. Sağlık hizmetlerinde belirsizliklerin yüksek oranda olması ve teknolojilerin ve 

uzmanlıkların hızla değişmesi de ayrıca zorluk getirmektedir. Sağlık planlamasının da en zor kısmını 

insangücü planlaması oluşturmaktadır. Bu çalışmada bazı özet bilgileri sunmak yararlı olacaktır.  

 

Sağlık İnsangücü Planlamasında Başvurulan Yöntem ve Yaklaşımlar 

Dünyada sürdürülen insangücü planlaması çabalarında, DSÖ’nün de belirlediği ve aşağıda kısaca 

özetlenen yöntem ve yaklaşımlar birlikte ya da ayrı olarak kullanılmaktadır. 

 Gereksinim Yöntemi  

 İstihdam Yöntemi  

 Başvuru Yöntemi  

 Hedef Yöntemi  

 İnsangücü/Nüfus Oranı Yöntemi 

 

Sağlık İnsangücü Planlamasında Kullanılan Ölçütler 

 Sağlık insangücü verileri 

 Nüfusun sağlık hizmetlerinin kullanım durumu 

 Sağlık düzeyi göstergeleri 

 Demografik veriler 

 Ekonomik veriler 

 

Sağlık İnsangücü Planlamasının Aşamaları 

 Halen mevcut insangücü ve hizmetlerle ilgili sağlık insan gücü durum raporu 

 Gelecekteki insan gücü 

 İnsangücü ihtiyaçları 

 Arzla ihtiyaçlar arasındaki uyumsuzlukların tespiti 

 Uyumsuzlukların giderilmesi 
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 Örgütsel ve yönetimsel problemler 

 İnsangücü stratejisi ve taslak plan 

 Ayrıntılı sağlık insangücü geliştirme planı 

 Uygulama ve izleme/denetim 

 

Sağlık İnsangücü Planlama Çabalarındaki Başarısızlığın Nedenleri 

 Makro Planlarla, mikro planların örtüşmemesi 

 İnsangücü arzı, kayıpları, özel sektör dağılımı, hizmet çıktıları gibi birtakım erilerin sağlıklı 

olmaması 

 Planlamaların kısa süreli ve krizleri atlatma çabasıyla yapılması, krizin geçmesiyle planlamayla 

ilgi destek ve kaynakların ortadan kalkması 

 

 Hükümetin kısa sürede değişmeleri ve buna bağlı önceliklerin değişmesi 

 Enflasyon dalgalanmaları ve ekonomik krizlere bağlı bütçe kısıtlamaları ve bunun istihdama 

yansıması 

 Plan dokümanı ile plan süreci arasında sağlıklı bir dengenin kurulamaması 

 Sağlık personeli yetiştiren eğitim kurumları ile istihdam noktasındaki karar organları arasındaki 

irtibatın ve etkileşimin zayıflığı 

 

Etkili ve Gerçekçi Bir Sağlık İnsangücü Planlaması İçin Dikkate Alınması Gerekli Önemli Bazı 

Noktalar 

 Kurum ve kuruluşlar arası işbirliğinin sağlanması  

 Planlamaya esas teşkil edecek güvenilir veri bankası oluşturulması 

 Planlamada uygulanacak yöntemin uygunluğunun tartışılması 

 İnsangücü tahmin modellerinin ulusal ve bölgesel gerçeklere uygunluğunun test edilmesi 

 Sağlık insangücü kategorilerinin birlikte birbiriyle ilişkili biçimde planlanması 

 Çok sıkı bir şekilde olmasa da planlamanın ülkenin genel sağlık politikasına uygunluğunun 

sağlanması 

 Planın uygun değişikliklerle sık sık güncellenmesi 

 Projeksiyonların makul ve mantıklı olup olmadığının test edilmesi 

 Projeksiyonların uzun vadeli, uygulamanın ise kısa vadeli yapılması 

 

Sağlık İnsangücü Planlama Çalışmalarında İşbirliği Yapması Gereken Kuruluşlar 

 Sağlık Bakanlığı 

 Kalkınma Bakanlığı 

 Yüksek Öğretim Kurulu 

 Türkiye İstatistik Kurumu 

 Nüfus Etütleri İdaresi 

 Meslek Kuruluşları 

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

 Sivil Toplum Kuruluşları 

 Milli Eğitim Bakanlığı 

 İçişleri Bakanlığı 

 

 Maliye Bakanlığı 

 Özel Sağlık Hizmeti ve Sigorta Kuruluşları 

 AB Genel Sekreterliği 

 Dünya Sağlık Örgütü 
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Sağlık insangücü sorunları genel olarak kantite ve kalite açısından önem taşıdığı için bu iki başlıkta 

incelenmektedir. Sayıca yetersizliklerimiz ve bazı mesleklerde ihtiyaç fazlası kişi üreterek onları işsiz ve 

atıl bırakmamız kantite sorunlarıdır. Kalite sorunları arasında sağlık profesyonellerinin mesleki bilgi ve 

beceri yetersizlikleri yer alır. Kişiler yeterli olsa bile onların uygun pozisyonda çalıştırılmaması, ülke 

çapında uygun şekilde dağılımının yapılamaması, motivasyon ve iş tatmini eksiklikleri, yeni mesleklerin 

ülkede yerleşmesinin sağlanamaması gibi sorunlar ise üçüncü bir başlıkta örgütleme sorunları olarak ele 

alınmalıdır. Ülkemizde sağlık insangücününkantite, kalite ve örgütleme sorunları vardır. Bu sorunların 

aynı İstanbul’da da yaşanmaktadır. İstanbul’da ihtiyacın fazla olması, denetim zorlukları ve özel hizmet 

kesiminin büyük gücü nedenleriyle insangücünün denetiminde bazı sıkıntılar vardır.  

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda sağlıkta 6 tane branş vardı: Tabip, Hemşire, Ebe, Fenni sünnetçi, 

Dişçi, Eczacı. Dünyada az gelişmiş ülkelerde hala sağlık mesleği doktor hemşire eczacıdan ibaret ülkeler 

vardır. Teknoloji ne kadar ilerlerse, ülke ne kadar gelişirse uzmanlaşma ve meslekleşme de o kadar 

artmaktadır. Türkiye’nin en zayıf zamanında Sıtma, Verem, Trahom bu memleketin en önemli 3 

meselesidir denilerek İlkokul mezunları 3 aylık sağlık eğitiminden geçirilmiş, köylere dağıtılarak sıtma ile 

trahom ile mücadelede büyük başarı sağlanmıştır. Hala dünyanın birçok ülkesinde benzer uygulamalar 

sürdürülmektedir.  

İlimizde kamuya ait meslek mensuplarının atanma, terfi vb. sorunları olduğu bilinmektedir. Sağlık 

sektörünün özel kesiminde ise başka sorunlar vardır. Gerçekten meslek mensubu olmayan kişilerin bazı 

işleri yürütmesiyle ilgili sorunları çözecek iş ve sorumlulukların tanımında yeni bir çalışmaya ihtiyaç 

bulunmaktadır. Sözgelişi, Fransa’da bir podoloji kliniğinde 2 hafta sertifika eğitimi almış bir kimse, 

ülkeye döndüğü zaman kendini podolog olarak tanımlayıp mesleği yürütebilmektedir. Bazı işlerin estetik 

uygulama ve aynı zamanda sağlık hizmeti uygulamasını birden içermesi nedeniyle tanımlar ve denetimler 

ortada kalmaktadır. Sağlık fizikçiliği, sağlık bilişimciliği, acil yardım ve afet yöneticiliği gibi birçok 

meslek ülkemizde henüz tam olgunluğa erişmemiştir.  

Geri kalan mesleklerden diplomalı bulunmadığı için o işler başka meslek mensuplarının vekâleten 

yürüttüğü işler arasında kalmaktadır. İnsangücünün uygun kullanımında birincisi sağlık personelinin 

uygun yerde ve uygun görev pozisyonunda çalıştırılması, ikincisi işe ihtiyacı olanla, personele ihtiyacı 

olanın birbirini bulabilmesinin kolaylaştırılmasıdır. Bu süreçte danışmanlık yapan firmalara da görevler 

düşmektedir. İnsan kaynakları şirketlerinin de rolünü yerine getirebilmesi için düzenlemeler yapmak 

çözümlerden birisi olacaktır.  

Sağlık mesleğinin en çok olduğu ülke Amerika’dır ve 82 tane sağlık mesleği bulunmaktadır. Bu 

mesleklerde uzmanlaşma ile beraber 406 tane dal ortaya çıkmış durumdadır. Amerikan Sağlık 

Profesyonelleri Cemiyeti’nin resmi sitesinde bu mesleklerin tamamımın ismi bulunmaktadır. 

Aslında sağlık profesyonellerinin kalitesi açısından analizler yaparken yaşam boyu öğrenmeyi 

hedeflememiz ve bununla ilgili sorunları konuşmamız gerekmektedir. Mesela halen çok iyi 

birfizyoterapist olabilirsiniz, fakat beş yıl içinde mesleğinizle ilgili yeni buluşları izlemezseniz artık iyi 

bir fizyoterapist değilsiniz demektir. 

Yaşam boyu öğrenme ile ilgili üniversitelere düşen roller nelerdir? Bu soru çözümde bize anahtarlar 

sunabilir. Üniversiteler sadece örgün öğretimin değil, açık, uzaktan ve yaşamboyu eğitimlerin de icracısı 

kuruluşlar olmalıdır. Sağlık insangücü konuşulurken, bu gücü ortaya çıkaran üniversitelerin de açıkça 

kendisini toparlaması gereken noktaları konuşmak gerekir.  

Bir sağlık profesyonelini yetiştirmede başarı kazanınca işimiz bitmemektedir. Kanada menşeli bir 

araştırmanın verilerine göre polikinlikte çalışan bir hekim günde en az 2 defa bilemediği durumla 

karşılaşır ve bir kaynağa başvurmak ihtiyacı duyar, eğer serviste yatan hastalara hizmet veriyorsa bu 

yüzde 5’e çıkar. Hekimlere bunları nasıl çözdüklerini sorulduğu zaman en sık “güvendiğim bir 

tanıdığa/meslektaşadanışıyorum/soruyorum” cevabını alıyoruz. Meslektaşının doğru yaptığının kanıtı 

nerde, kanıt yoktur ortada. “Kitaba bakıyorum” diyenler yüzde 30 civarında. En çabuk eskiyen bilgi kitap 
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bilgisidir 15 sene önce basılan kitaba bakanlar var.  Makale de klasik bilgilerdendir ve buna da ulaşmak 

zor. Dünya genelinde ayda 2000 tıp dergisi yayımlanmaktadır. Bunlara nasıl ulaşılacak? Nasıl takip 

edilecek? Bu sorunun çözümü örneğin İngiltere’deki ArchieCochrane Enstitüsü gibi referans 

epidemiyoloji merkezleri kurmaktır. Burada epidemiyologlar bütün saygın dergileri her ay tarayarak 

bunların kanıtlarını 1 paragrafta özetleyen metinler  

 

oluşturur ve izlenecek yolu tanımlar. Bu merkezlere her sağlık profesyonelinin ama özellikle hekimlerin 

üye olması şarttır. Böylece güncel kanıtlar hemen elinizin ulaşabildiği yere getirilmiş olmaktadır. Böyle 

bir enstitünün ülkemizde de kurulması ve İngilizce bilmeyen sağlık profesyonellerinin de yeni bilgilere 

kolayca erişimini sağlayacak bir referans enstitü kurulmalıdır. Sağlık Bakanlığı’nın kurduğu enstitüler 

arasında bu amaçla çalışacak bir birim yoktur. 

Sağlık insangücünün kalite ve kantite sorunları ele alınırken çok önemli bir konu da sağlık yöneticilerinin 

beceri, tutum ve başarılarında yaşanan yetersizliklerdir. Sağlık yöneticiliği doğuştan getirilen yetenekler 

yanında bilgi ve deneyimin de “olmazsa olmaz” unsur olduğu bir meslektir. Ülkemizde hem özel kesimde 

hem de kamu kesiminde sağlık yöneticileri kadar hızla değişen bir başka meslek yoktur. Bu devir hızında 

nasıl tecrübe kazanılacak ve ülkemize nasıl olgun sağlık yöneticileri sunacağız? Kamunun olur olmaz 

yönetici değiştirme tutumundan vazgeçmesi, yönetici sayacağı kişileri ele alıp birkaç yıl eğitimine yatırım 

yaptıktan sonra onları atandığı yerlerden kolay kolay kimsenin değiştiremeyeceği şekilde korumaya 

alması gerekmektedir. 

Sağlık personelinin yeterli teknoloji ve takım çalışması ile desteğinin önemi büyüktür. Klinik anlamda her 

şeyi hekimin yapması gerektiğine ait görüş eskide kalmıştır. Örneğin, İngiltere ambulans teknikerliği 

üniversite eğitimini 4 yıla çıkararak lisans düzeyinde acil servis görevlisi yetiştirmeye başlamıştır. Bu 

mezunların çalıştığı acil ünitelerinde mortalite düzeyi genel pratisyen hekimlerin çalıştıklarından anlamlı 

derecede düşük çıkmıştır. Hekim eksikliğinden mustarip olduğumuz her aşamada dile getirilirken uygun 

yerlerde hekimlerin yerine konulabilecek sağlık mesleklerinin tam düşünülmemesi kabul edilemez. Acil 

yardım ve afet yönetimi adında bölümlerimiz var. Bu bölümlerden mezunlar rahatlıkla acil vakaların 

sorumluluğunu alabilir. Aile hekimliğinde bir hekime 4000 hasta bağlayalım isteniyor. Hâlbuki modelin 

başarılı olması için en fazla 2000 hasta bağlanmalıdır. Hekimin sayı azlığını işyükünü artırarak çözmeye 

çalışmak yerine, hekimlerin bazı görev rollerinin uygun diğer sağlık mesleklerine bırakılması daha akılcı 

olacaktır. 

Konuşulması gereken bir başka nokta sağlık personelinin kariyer planlamasıdır. Hem kamunun, hem de 

özel kuruluşların kariyer yönetimindeeksiğimiz vardır. Her meslek grubunun kendine göre bir hiyerarşisi 

olması gerekir. Kariyer basamakları yeniden organize edilerek hızlı ve tecrübesiz bir şekilde üst yönetim 

kadrolarına kişilerin çıkışları engellenmelidir. 

 

Türkiye Cumhuriyeti devletinde bazı alanlar sosyal sorumluluk yaklaşımıyla işsizliğin önüne geçmek için 

kullanılmaktadır. Sağlık alanı da bunlardan biridir. Devlet hastanelerinde 10 kişiye yaptırdığınız bir işi 

özel hastanelerde 2 kişi ile bitirebiliyorsunuz, bunu devletimizde bilmektedir.  

Dünya Belediyeler Birliğinde İstanbul’un sağlık başkenti ilan edilmesi için çalışılmış ancak bu 

başarılamamıştır. Her yere aynı hizmeti verebiliyor muyuz? Alt yapımız yeterli mi?  Tüm İstanbul’un her 

yerine dört dörtlük hizmeti götürebiliyor muyuz? İstanbul’un bu sorulara evet cevabını veren bir şehir 

haline gelmesi için çalışmalara ihtiyaç vardır. Buçalıştay vb. etkinlikler o büyük hedef uğruna yapılıyor. 

Dünyanın neresinden kim buraya gelirse gelsin hizmetini en iyi şekilde almalı ve kendi ana dilinde 

konuşan en az bir kişi o sağlık kuruluşunda bulunabilmelidir. Hekimler, hemşireler ona buradaki 

vatandaşımıza gösterdikleri muameleden daha farklı muamelede bulunmamalıdır. 

Bugün Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Turizmi ve Sağlıkta AR-GE’yiiki öncelikli konu olarak 10. Beşyıllık 

Kalkınma Planına yazmış bulunuyor. İkisinde de iyi durumda olduğumuz söylenemez. İnsan kaynağı 
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açısından sağlık turizminde doktor hemşire ve hasta hizmet personeline ihtiyaç bulunmaktadır ama daha 

önemlisi yabancı dil bilen sağlık personelinin azlığı dünyada sağlık turizminde iddialı ülkelerle 

rekabetimizi çok olumsuz etkileyen bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. 2018 Yılı Türkiye’nin sağlık 

turizmi hedefi 8 milyar 600 milyon dolar olarak ifade edilmiştir. İstanbul Sağlık Müdürlüğü’ne düşen 

görevlerden biri; yerli olsun yabancı olsun hasta yönlendirmesi konusunda çok iyi organize olmaktır. 

Son olarak İK yönetimi mantığının ülkemizde halen sağlık sektöründe tam olarak uygulanamadığını 

belirtmek gerekir. Personelcilikten çok insan kaynakları yönetimi yapmak zorundayız. Kariyer yönetimi, 

motivasyon ve liderlik, koçluk ve mentörlük, örgütlerin öğrenen örgüt haline getirilmesi gibi konular 

gündemimize artık alınmalıdır. 

 

Türkiye ve İstanbul için bazı önemli tablo ve grafikler 

Genel anlamda tartışılan konularla ve çalıştay masasının başlığıyla ilgili bazı istatistiklerin tablo ve grafik 

halinde sunulması uygun görülmüştür. 

       

Grafik-1:                

 

Grafik 1’de görüldüğü gibi ülkemizin gittikçe yaşlanmakta olan bir nüfus profili bulunmaktadır. 

Önümüzdeki 30 yıl içinde daha çok yaşlının sağlık sorunlarıyla mücadele eden bir sağlık hizmet örüntüsü 

bizi beklemektedir. Ülkenin toplam nüfusunun yaklaşık 79 milyona ulaştığı da görülmektedir.  
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Grafik 2: 

   

Grafik 2’de ülkemizin gittikçe yaşlanmakta olan nüfusuna benzer şekilde İstanbul İli’nin nüfus piramidi 

görülmektedir. Önümüzdeki 30 yıl içinde daha çok yaşlının sağlık sorunlarıyla mücadele eden bir 

İstanbul sağlık ekibi için bugünden eğitim ve planlama çalışmalarına hız verilmelidir. Şehrin nüfusunun 

yaklaşık 15 milyon olması ve hareketli nüfusunun da 4 milyona yaklaşması özellikle dikkate alınmalıdır. 

    

Türkiye’de bulunan toplam sağlık insangücü sayıları Tablo 1’de verilmektedir. Türkiye’de mevcut 

545.455 sağlık görevlisinin mesleklere göre değişmekle birlikte yaklaşık beşte biri (89.497) İstanbul’da 

çalışmaktadır. Ülke nüfusunun da (79 milyon) yaklaşık beşte birinin yaşadığı yer İstanbul’dur.  
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Tablo 2:  

Yıllara Göre Sağlık Personeli Sayıları, Tüm Sektörler, Türkiye 

      

Tablo 2’de Türkiye sağlık insangücü sayılarının yıllara ve mesleklere göre dağılımı verilmektedir. En 

büyük iki grubu hemşireler ve hekimler oluşturmaktadır. 2016 yılı itibarıyla yaklaşık 153 bin hemşire ve 

145 bin hekim bulunmaktadır.  

Tablo 3: 

Sağlık Personelinin Sektör ve Unvanlara Göre Dağılımı, 2016 

                 

Tablo 3’te Türkiye sağlık insangücü sayılarının kurumlara göre dağılımı verilmektedir. Hekimlerin 

yaklaşık % 60’ı Sağlık Bakanlığı’nda, % 21’i Üniversitelerde ve % 19’u özel kuruluşlarda çalışmaktadır. 

Diğer sağlık meslekleri için de benzer dağılım vardır.  
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Grafik 3: 

100 Bin Kişiye Düşen Toplam Hekim Sayısı, Tüm Sektörler, 2002-2016 

 

 

Grafik 4’te ülkemizde 100.000 kişiye düşen hekim sayısı bölgelere göre verilmektedir. Bugün için bu sayı 

ülke genelinde yaklaşık 180’dir. İstanbul, Batı Anadolu ve Ege bölgelerinin hekim açısından en iyi 

durumda ve 200’ü aşkın olduğu görülmektedir. Diğer bölgeler bunlardan biraz daha düşüktür ve 120 ile 

170 arasında değişmektedir. 

 

Tablo 4: 

Türkiye ve İstanbul’da Bazı Sağlık Hizmeti Kullanım Göstergeleri,2016 

       

Türkiye’de ve İstanbul’da sağlık kuruluşlarına başvuru sayıları Tablo 4’te gösterilmektedir. Toplam 

yaklaşık 685 milyon başvurunun yaklaşık üçte ikisi ikinci ve üçüncü basamak hizmet kuruluşlarına yani 

yataklı tedavi hizmeti veren kuruluşlara olmuştur. İstanbul’da da benzer durum vardır. Toplam yaklaşık 

121 milyon başvurunun üçte ikisi ikinci ve üçüncü basamak kuruluşlarına yapılmıştır. Genel olarak yılda 

hekime başvuru Türkiye’de ortalama 8,6 kez; İstanbul’da 8,2 kezdir. Dişhekimine başvurular ise 

Türkiye’de 0,55 ve İstanbul’da 0,40’tır. 

 



326 
 

Tablo 5: 

Türkiye ve İstanbul’da Ameliyat,Ameliyathaneve Yatak Kullanım Göstergeleri, 2016. 

       

 

Tablo 5’te Türkiye ve İstanbul için ameliyat, ameliyathane ve yatak kullanım verileri sunulmaktadır. 

Türkiye’de 2016 yılı içinde yaklaşık 13,5 milyon hasta yatırılmış ve yatılan gün sayısı 54 milyonu 

aşmıştır. Toplam yaklaşık 4.800.000 ameliyat yapılmış, ortalama 4,1 gün hastanede kalınmış ve yatak 

devir hızı 60’a ulaşmıştır. Ortalama yatak doluluk oranı % 68’dir. İstanbul’da ise 2016 yılı içinde yaklaşık 

2 milyon hasta yatırılmış ve yatılan gün sayısı 8,3 milyon olmuştur. Toplam yaklaşık 900.000 ameliyat 

yapılmış, ortalama 4,0 gün hastanede kalınmış ve yatak devir hızı 56’ya ulaşmıştır. Ortalama yatak 

doluluk oranı % 62’dir. 

      Tablo 6: 

        

Tablo 6’da Türkiye’nin yıllara göre sağlık hizmet kuruluşları sayılarını göstermektedir. 2015 yılında 

yataklı tedavi kuruluşu sayısı 1533’e, yataksız kuruluş sayısı 29 bine, toplam yatak sayısı ise  210 bine 

ulaşmıştır. Yıllara göre 1000 kişiye düşen yatak sayısı 2,7 olarak aynı kalmıştır. 

Grafik 4: 
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Grafik 4’te İstanbul’un yataklı sağlık hizmet kuruluşları dağılımı verilmektedir.  Toplam 233 kuruluşun 

160’ını özel hastaneler oluşturmaktadır.  

  Grafik 5: 

    

Grafik 5’te İstanbul’un hastane yataklarının kurumlara dağılımı verilmektedir. Toplam 33.733 yatağın 

yaklaşık yarısı Sağlık Bakanlığı’na aittir.  

Grafik 6: 

   

 

Grafik 6’da İstanbul’da 2016 yılında yapılmış toplam ameliyat sayıları temel uzmanlık dallarına göre 

verilmektedir. Yapılan 1.960.000 ameliyatın yaklaşık bir milyonu Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, 800 

bini özel hastanelerde ve yaklaşık 130 bini üniversite hastanelerinde gerçekleşmiştir.  
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Grafik 7: 

      

Grafik 7’de İstanbul’da 2016 yılında hasta müracaat sayıları gösterilmektedir. Toplam 72.426.327 

başvurunun yaklaşık % 67’si Sağlık Bakanlığı hastanelerine yapılmıştır.  

KAYNAKLAR:   

1. Sağlık Bakanlığı İstatistik Yıllığı 2016. 

2. İstanbul Sağlık Müdürlüğü Web Sayfası, Erişim Aralık 2017. 
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GİRİŞ 

 

Bir ülkenin sağlık örgütlenmesi ve yönetimini anlamak için onun hem Bakanlıklar düzeyinde merkez 

teşkilatlanma yapısını hem de taşra teşkilatlarına ait yapıları iyi analiz etmeye ihtiyaç vardır. Ayrıca, 

sağlık finansmanının  ne şekilde sağlandığı, sağlık hizmeti sunucuları ile finans sağlayıcıları arasındaki 

geri ödeme döngüsünü de ortaya koymamız sistemin daha iyi anlaşılmasına katkı verecektir.  

Türkiye’de sağlık hizmeti sunumunda başat aktör Sağlık Bakanlığı olmak üzere Üniversiteler ve Özel 

işletmeler rol üstlenmektedir. Sağlık Bakanlığı standartları belirleyen,  regüle eden ve denetleyen bir 

kurum olmanın yanında gerek koruyucu ve 1. Basamak sağlık hizmet sunumunda gerekse tedavi edici 

sağlık hizmet sunumunda en büyük paya sahiptir. 

Ülkemizde hali hazırda Özel sektörün tedavi edici sağlık hizmetlerinde sağlık tesisi ve insan kaynakları 

yönünden % 30 civarında bir payı mevcuttur.Bu oran İstanbul ilinde daha da yüksektir. Üniversite 

hastaneleri özellikli sağlık hizmetlerinde daha ziyade ön plana çıkarken sundukları sağlık hizmeti 

toplamında Bakanlık ve Özel sektörden sonra üçüncü sırada gelmektedirler. 

Türkiye’de mevcut durumda hizmet basamakları arasında zorunlu sevk sistemi bulunmamaktadır. Genel 

Sağlık Sigortası zorunlu olmakla beraber hem nüfus kapsayıcılığı hem de içerik kapsamı açısından 

dünyada örnek gösterilecek düzeydedir. 

 

1. COĞRAFİ VE DEMOGRAFİK GÖSTERGELER                                 

1.1. Genel Bilgiler 

İstanbul, hem tarihi hem de modern bir şehirdir. Yenikapı Theodosius Limanı kazılarıyla gün ışığına 

çıkarılan Neolitik Çağ yerleşimiyle, kentin tarihinin, 8500 yıl geriye uzandığı anlaşılmıştır. Yunanlılar, 

bugün İstanbul’un üzerinde yer aldığı coğrafya üzerinde, M.Ö. 700’de Bizantium şehrini kurmuştur
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Bu şehir, Roma ve Doğu Roma İmparatorluklarının başkenti olmuştur. Fatih Sultan Mehmet Han’ın  

1453’te kenti fethetmesinin ardından, şehir, yaklaşık beş asır boyunca Osmanlı İmparatorluğu’na 

başkentlik yapmış ve Türkler tarafından “İstanbul” olarak anılmaya başlanmıştır. 

Gümümüzde İstanbul, hızla gelişen ülkemizin en büyük şehridir. Boğaz çevresindeki konumu, 

İstanbul’u, Asya ve Avrupa arasında bir köprü yapmaktadır.Bugün İstanbul, Türkiye’nin toplam 

nüfusunun yüzde 20’sine ev sahipliği yapmakta, GSYH’nin yüzde 22’sini ve vergi gelirlerinin yüzde 

40’ını üretmektedir. İstanbul, söz konusu enerjisi ve dinamizmiyle diğer dünya şehirleriyle hızlı bir 

şekilde bütünleşirken şehrin politika yapıcıları da İstanbul’u “küresel bir şehir” olarak 

konumlandırmaktadır. (www.istanbulkulturturizm.gov.tr, 2017) 

İstanbuldaArnavutköy, Adalar, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, 

Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, 

Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kâğıthane, Kartal, Küçükçekmece, 

Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli, Şile, Şişli, Ümraniye, Üsküdar, 

Tuzla, Zeytinburnu olmak üzere 39 ilçe bulunmaktadır. 

2.1 1.2. Demografik Bilgiler 

TÜİK 2016 ADNKS sonuçlarına göre Türkiye nüfusu 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 79 milyon 814 

bin 871 kişi oldu Türkiye’de ikamet eden nüfus 2016 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 73 bin 818 

kişi arttı. Erkek nüfus 40 milyon 43 bin 650 kişi olurken, kadın nüfus 39 milyon 771 bin  

 

221 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun %50,2’sini erkekler, %49,8’ini ise kadınlar oluşturdu. 

Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı, binde 13,5 olarak gerçekleşti Yıllık nüfus artış hızı 2015 yılında 

‰13,4 iken, 2016 yılında ‰13,5 oldu.  

İstanbul’da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre %1 artış gösterdi. Türkiye nüfusunun %18,5’inin 

ikamet ettiği İstanbul, 14 milyon 804 bin 116 kişi ile en çok nüfusa sahip olan il oldu.  
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TABLO 1. İSTANBUL GENEL NÜFUS BİLGİLERİ 

İSTANBUL İLİ NUFUS 

VERİLERİ 

 

 
TOPLAM NÜFUS 14.804.116 

ERKEK 7.424.390 

KADIN 7.379.726 

Doğurgan Kadın Nufus 4.199.814 

 

 

GRAFİK 1.İSTANBUL İLİ NÜFUS PİRAMİDİ 2016 

 

3 2. TÜRKİYE VE İSTANBUL’DA SAĞLIK SİSTEMİNİN ÖRGÜTLENMESİ 

3.1 2.1.Sağlık Hizmetleri Kavramı 

Sağlık hizmeti kavramı “Sağlığın korunması ve hastalıkların tedavisi için yapılan çalışmalar bütünü” 

olarak tanımlanabilir. Uygulamada sağlık hizmetleri kavramı iki yönlü olarak kullanılmaktadır. 

Kavram bir yandan bireylerin sağlığını korumak ve tedavi etmek amaçlı hizmetleri ifade  
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ederken bir yandan da bu amaç doğrultusunda bu alanda hizmet veren kurum ve kuruluşları ifade 

etmektedir. 

Ülkemizdekiuygulamaya bakıldığında daha çok sağlık hizmeti sunumu yönü ile ele alınmakta olduğu 

ve koruyucu ve tedavi edici olmak üzere iki temel ayrımda değerlendirildiği görülmektedir. Kavram, 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ise “Koruyucu ve tedavi edici etkinliklerle sağlamak üzere 

ülke çapında örgütlenmiş kalıcı sistem.” olarak tanımlamaktadır. 

Bu bağlamda sağlık hizmetinin taşıması gereken temel nitelikler “Hakkaniyet, topluluk katılımı/dâhil 

olması, sektörler arası olma, teknolojinin uygunluğu ve karşılanabilir maliyetler.” şeklinde 

belirlenmiştir.(Sağlığın Geliştirİlmesi Sözlüğü, 2011) 

Pratik durum göz önüne alındığında sunulan sağlık hizmetinin, temel sağlığın korunması, hastalıkların 

tedavisi ve iyileştirme için yapılan tüm çalışmalar ve bireylerin tedavi sonrası uyumu ve 

esenlendirilmesi bağlamında koruyucu sağlık hizmetleri, tedavi edici sağlık hizmetleri ve 

rehabilitasyon hizmetleri olarak üç ana bölümde incelenmesi uygun olacaktır.(ALACAHAN Y. , 

2016) 

3.2 2.2. Sağlık Sistemi Örgütlenmesine Tarihi Bakış 

Osmanlı İmparatorluğu’nda  Fatih döneminde fetihten sonra payitaht ve başkent olan İstanbul’da 

günümüz anlamında sağlık örgütlenmesinin izlerini 19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren 

görmekteyiz. Bu dönemde merkezden taşraya doğru bir hizmet ağı kurmak öncelikli amaç olmasına 

karşın  başta hekim olmak üzere diğer sağlık personeli sayısındaki  

 

yetersizlik nedeniyle sırasıyla Askeri  ve Sivil Tıp Okulları açılmış, 1861 yılında "Tababeti Belediye 

İcrasına Dair Nizamname"  ile teşkilatlanma yönünde ilk adım atılmıştır. Mevcut Nizamname 

hükümleri gereği amaç başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarını belli bir denetim altına 

almaktır.  Nizamname’ nin 9.maddesine baktığımızda  “Hekimbaşı veyahud Mektebi Tıbbiye Nazırı 

olan zevat” tan bahseder ki bu yıllarda hekimbaşılık müessesesinden Sağlık Bakanlığı işlevini gören 

Mektebi Tıbbiye Nezaretine geçiş dönemini görmekteyiz. 1871yılında çıkartılan “İdare-i Umumiye-i 

Tıbbiye Nizamnamesi ile devlet "Memleket Tabibi" adı altında il ve ilçelerde hekim 

görevlendirecektir.  Bu hekimler hem koruyucu (halk sağlığı) hem de tedavi edici sağlık hizmetlerini 

yerine getirmekle görevlidir.  1913 yılında yayınlanan “Vilayeti İdare-i Sıhhiye Nizamnamesi”  ile 

"Memleket Tabipliği" unvanından vazgeçilip yerine "Hükümet Tabipliği" adı kullanılmaya 

başlanmıştır. İl merkezlerinde "Sağlık Müdürlüğü"nün kurulması teşkilatlanma yönünden çok önemli 

bir adımdır. Bir diğer önemli yapılanma ise ilçe ve kasabalardaki sağlık sorunlarının görüşülüp, 

gerekli girişimlerinin yapılmasını sağlayıcı ve bir tür sivil katılımı sağlayan "Sıhhiye Meclisleri"nin 
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kurulmasıdır.  Böylelikle, başta koruyucu ve çevre sağlığı hizmetleri olmak üzere il genelinin tüm 

sağlık işlerinden idari yönden Sağlık Müdürleri sorumludur.  

Cumhuriyetimizin kuruluşu ile birlikte mevcut yapı geliştirilirken bütün kurumları ile devlet 

örgütlenmesi ve hizmet politikalarının oluşturulmasında daha çok Batı’ya dönük bir yol izlendi. Sağlık 

Bakanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını takiben 3 Mayıs 1920 tarihinde 3 sayılı Kanun 

ile kuruldu. İlk Sağlık Bakanı olarak Dr. Adnan Adıvar görev aldı. Bu dönemde, daha çok savaş 

yaralarının sarılmasına ve mevzuat geliştirmeye odaklanılmıştır. 

Elimizdeki verilere göre 1923 yılında, ülkemizde sağlık hizmetleri; hükümet kurumları, belediye ve 

karantina tabiplikleri, küçük sıhhiye memurlukları şeklinde örgütlenmişti ve 86 adet yataklı tedavi 

kurumu, 6.437 hasta yatağı, 554 hekim, 69 eczacı, 4 hemşire, 560 sağlık memuru ve 136 ebe ile 

veriliyordu. 

1936 yılında çıkarılan ve Sağlık Bakanlığı’nın ilk teşkilat Kanunu olan 3017 sayılı “Sıhhat ve İçtimai 

Muavenet Vekâleti Teşkilât ve Memurin Kanunu” döneminde (1936-1983) Sağlık hizmetleri, “geniş 

bölgede tek yönlü hizmet/ dikey örgütlenme” modeli ileyürütüldü,Yasal düzenlemelerle koruyucu 

hekimlik kavramı geliştirildi, yerel yönetimlerin hastaneaçmaları teşvik edildi, her ilçede hükümet 

tabipliği kuruldu,Nüfusun çok olduğu yerlerden başlayarak 1924’te 150 ve 1936’da 20 ilçe 

merkezindemuayene ve tedavi evleri açıldı, hekimlerin serbest çalışmaları yasaklandı,İllere rehber 

olmak üzere ilk olarak 1924’te Ankara, Diyarbakır, Erzurum, Sivas NumuneHastaneleri ve 1936’da 

Haydarpaşa, 1946’da Trabzon Numune Hastaneleriaçıldı. 

Ülkemizin Cumhuriyet dönemi ilk sağlık planı olarak da adlandıracağımız “Birinci On Yıllık Milli 

Sağlık Planı” 1946 tarihindeki Yüksek Sağlık Şurası’nca onaylandı fakat maalesef kanunlaşamadı. 

Milli Sağlık Planı ve önerdiği Milli Sağlık Programı, kanunlaşamamış olsa da barındırdığı 

düşüncelerden büyük kısmı ülkemizin sağlık yapılanmasını önemli ölçüde etkiledi. 

Temel yapı olarak, o güne kadar yerel yönetimlerin denetiminde olan yataklı tedavi kurumları 

merkezden yönetilmeye başlandı. Milli Sağlık Planı’nda köy ve köylülerimizi sağlık teşkilatına 

kavuşturmak ilkesi çerçevesinde, her 40 köy için 10 yataklı bir sağlık merkezi kurularak tedavi edici 

hekimlikle koruyucu sağlık hizmetlerinin birlikte verilmesi sağlanmaya çalışıldı. 

Bu merkezlere iki hekim, bir sağlık memuru, bir ebe ve bir ziyaretçi hemşire ile onar köylük gruplarda 

çalışacak köy ebesi ve köy sağlık memurları atanmaya çalışıldı. 1945 yılında 8 adet olan sağlık 

merkezi sayısı, 1950 yılında 22’ye, 1955’de 181’e, 1960 yılında 283’e yükseltildi. Sağlık Bakanlığı 

bünyesinde 1952 yılında Ana Çocuk Sağlığı Şube Müdürlüğü kuruldu.İşçi Sigortaları İdaresi (Sosyal 

Sigortalar Kurumu) 1946 yılında kuruldu ve 1952 yılından itibaren sigortalı işçiler için sağlık 

kuruluşları ve hastaneler açılmaya başlandı.  



 

336 
 

08.06.1949 tarihinde kabul edilen ve 01.01.1950 tarihinde yürürlüğe giren 5434 sayılı T.C. Emekli 

Sandığı Kanunu ile sayıları 11’i bulan mevcut emeklilik sandıkları ortadan kaldırılmış, çalışanlardan 

ve işverenlerden prim alınması ilkesine dayalı, modern anlamda bütüncül bir sosyal güvenlik yapısı 

oluşturulmuştur. Bu yapının tek elden yürütülmesi için de T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü 

kurulmuştur. 

Birinci On Yıllık Milli Sağlık Planı’nın devamı niteliğinde olan ve 8 Aralık 1954 tarihinde Sağlık 

Bakanı Dr. Behçet Uz tarafından ilan edilen “Milli Sağlık Programı ve Sağlık Bankası Hakkında 

Etütler” ülkemizin sağlık planlamasının ve örgütlenmesinin temel yapı taşlarındandır. Milli Sağlık 

Planı’nda ülkemiz yedi sağlık bölgesine ayrılıyor, her bölgeye bir tıp fakültesi kurularak hekim ve 

diğer sağlık personeli sayısının artırılması düşünülüyordu (Ankara, Balıkesir, Erzurum, Diyarbakır, 

İzmir, Samsun, Seyhan). Daha kapsamlı olan Milli Sağlık Programı’nda ise 16 sağlık bölgesi 

yapılanması öngörüldü ve bu çerçevede planlama yapıldı (Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, 

Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Konya, Sakarya, Samsun, Seyhan, Sivas, Trabzon, Van). Hastane 

ve sağlık merkezlerinin sayısı da artırılarak, aynı çerçevede yatak sayılarında da artışlar sağlandı. 

Özellikli hizmet alanlarından çocuk hastaneleri, doğumevleri ve sanatoryum sayısında da gelişmeler 

yaşandı. 

1961 yılında, 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanun çıkarıldı. 

Sosyalizasyon fiilen 1963 yılında başladı. Yaygın, sürekli, entegre, kademeli, il içinde bütünleşmiş bir 

yapı anlayışıyla sağlık evleri, sağlık ocakları, ilçe ve il hastaneleri şeklinde bir yapılanmaya gidildi. 

Dikey örgütlenmeler kısmen azaltılıp farklı nitelikte sağlık hizmetleri veren yapılar, sağlık ocağı 

bünyesinde entegre hâle getirildi. “Geniş bölgede tek yönlü hizmet” ilkesinin alternatifi olan “dar 

bölgede çok yönlü hizmet” anlayışına geçildi. 

181 sayılı KHK döneminde (1983-2011) ise Bakanlıkta sağlık hizmeti sunan birimler, genel müdürlük 

ve daire başkanlığı şeklinde ve çok parçalı bir yapıda “ana hizmet birimleri” altında sıralanmış, sağlık 

hizmetlerinin sunumu bakımından herhangi bir ayrıma gidilmemiştir. Hudut ve Sahiller Genel 

Müdürlüğü ile Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ise bağlı kuruluş olarak örgütlenmiştir.  

1986 yılında Bağ-Kur sigortalılarına da ayrı sağlık yardımları yapılmaya başlanarak kamu sağlık 

sigortacılığında 3 başlı bir yapı oluştu. Bu gelişmenin en dikkat çekici sonucu olarak, aynı sağlık 

hizmetine her üç kurumun farklı yaklaşımları ve fiyatlandırmaları gündeme geldi, verilen bir hizmetin 

bedeli bazı kurumlarca ödeme listesinde bulunurken bazılarınca ödenmedi. 

1992 yılında 3816 sayılı Kanun’la sosyal güvenlik kapsamında olmayan düşük gelirli vatandaşlar için 

Yeşil Kart uygulaması başlatıldı. Böylece sağlık hizmetlerine erişim konusunda yeterli ekonomik 
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düzeyden mahrum olan ekonomik gücü zayıf insanların, sınırlı da olsa, sağlık sigortacılığı içine 

alınması sağlandı. 

2003-2011: Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı 

Sağlıkta Dönüşüm Programının 2003 yılında uygulamaya konulmasıyla, Sağlık Örgütlenmesi ve 

Sağlık Hizmeti sunumunu ciddi manada değiştirecek adımlar atıldı.  

2005 yılında İlk Düzce ilinde Aile Hekimliği Pilot uygulaması başlatıldı ve zamanla tüm ülkede 

yaygınlaştırıldı. 1.Basamak sağlık hizmet sunumunun yapısı tamamen değişti. Sağlık Ocakları 

kapandı. Aile Sağlığı Merkezleri Kuruldu. 

Yine 2005 yılında SSK Hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devriyle Sağlık Bakanlığı ülkede sağlıkta 

ana hizmet sunucusu haline geldi. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, T.C. Emekli Sandığı Genel 

Müdürlüğü ve Bağ-Kur Genel Müdürlüğünü aynı çatı altında toplayan Sosyal Güvenlik Kurumu 

Başkanlığı, 20.05.2006 tarihli ve 26173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5502 

sayılı Kanunla kurulmuştur. Bu reformla sigorta hak ve yükümlülüklerinin eşitlendiği, mali olarak 

sürdürülebilir tek bir emeklilik ve sağlık sigortası sisteminin kurulması öngörülmüştür. 

Reform ile aynı zamanda nüfusun tamamına eşit, kolay ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunumunu 

amaçlayan genel sağlık sigortası sisteminin oluşturulması hedeflenmiştir. Bu itibarla, 31.05.2006 

tarihinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kabul edilmiş, 01.10.2008 

tarihinde tüm hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. 5510 sayılı Kanun ile sosyal sigortalar alanında birçok 

konuda norm ve standart birliği sağlanmış ve uygulamaya geçirilmiştir. Zamanla Yeşilkartlı hastalar 

da Yeşil Kartları iptal ederek bu çatının altına devredildi.Sağlık Bakanlığı, 2009 yılından itibaren SGK 

kapsamındaki geri ödemeleri “Global Bütçe” anlaşması modeliyle almaya başladı. 

Sağlık sektöründe yaşanan hızlı değişim süreci ve  “Sağlıkta Dönüşüm Programı”nın sağlık 

hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, hizmet kalitesinin arttırılması, hizmet sunan kuruluşların 

birleştirilmesi ve hasta memnuniyetinin arttırılması gibi hedefleri ile sağlık finasman sisteminde ve 

sosyal güvenlik sisteminde yaşanan değişiklikler doğrultusunda kalite, rekabet edebilirlik, performans, 

etkinlik, verimlilik ve sürdürülebilir finansman kapsamında Bakanlık organizasyon yapısı 2011 de 

yeniden düzenlenmiştir.  663 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, 

Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ve Türkiye 

Kamu Hastaneleri Kurumu adı altında kendi bütçeleri olan kurumlar oluşturulmuştur.  

663 sayılı KHK da değişiklik yapan 25.08.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 694 sayılı 

KHK ile getirilen yeni düzenleme ile kamu tüzel  
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kişiliğini haiz bulunan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve bunların 

taşra teşkilatları kapatıldı. Adı geçen kurumların görevlerini yapmak üzere, Bakanlık teşkilatı içinde 

Halk Sağlığı ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürlükleri oluşturulmuştur. 

Yapılan yeni düzenleme ile sağlık müdürlüklerinin de yapısı ve görevleri de yeniden düzenlenmiştir. 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ile Halk Sağlığı Kurumunun kapatılmasıyla bu kurumların il 

müdürlükleri lağvedildi ve bunların görevleri il  sağlık müdürlüklerine devredildi. Buna göre il sağlık 

müdürlükleri bünyesinde ihtiyaca göre halk sağlığı, kamu hastaneleri, ilaç ve tıbbi cihaz, sağlık ve acil 

sağlık hizmetleri ile personel ve destek hizmetlerini yürütmek üzere başkanlıklar oluşturulabilecektir. 

3.3 2.3. Sağlık Teşkilatı Mevzuat Altyapısı Ve Yasal Dayanaklar 

Ülkemizde ki sağlık hizmetlerinin ne şekilde yürütüleceği, nasıl finanse edileceği ve hizmete dair ana 

ilkeler Anayasamızın 56. maddesinde belirlenmiştir. 

“MADDE 56.– Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. 

Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve 

vatandaşların ödevidir. 

Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve 

madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını 

tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. 

Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, 

onları denetleyerek yerine getirir. 

Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası 

kurulabilir.”(Türkiye Cumhuriyeti Anayasası) 

Anayasamızda yer alan bu düzenlemeden yola çıkılarak ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin 

yürütülmesinden, standartlarının belirlenmesine ve denetime kadar pek çok hususta yetkili makam 

olarak Sağlık Bakanlığı belirlenmiştir. 

İlk olarak ülkemizde sağlık hizmetlerinin etkili, ulaşılabilir ve ülke genelinde dengeli olarak verilmesi 

03.05.1920 tarihinde kurulan Sağlık Bakanlığının yetki ve sorunluluğundadır. Sağlık Bakanlığının 

görev yetki ve sorumluluklarına ilişkin en son yasal düzenleme 2.11.2011 yılında yayımlanarak 

yürürlüğe giren 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname’dir. Söz konusu KHK ile Sağlık Bakanlığı yeniden yapılandırılmış 

veKHK’nin 2. Maddesinde yer alan “Bakanlığın görevi; herkesin bedenî, zihnî ve sosyal bakımdan 

tam bir iyilik hâli içinde hayatını sürdürmesinisağlamaktır.”  
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“Bu kapsamda Bakanlık; 

a) Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi, 

b) Teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi, 

c) Uluslararası önemi haiz halk sağlığı risklerinin ülkeye girmesinin önlenmesi, 

ç) Sağlık eğitimi ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesi, 

d) Sağlık hizmetlerinde kullanılan ilaçlar, özel ürünler, ulusal ve uluslararası kontrole tâbi maddeler, 

ilaç üretiminde kullanılan etken ve  

yardımcı maddeler, kozmetikler ve tıbbî cihazların güvenli ve kaliteli bir şekilde piyasada bulunması, 

halka ulaştırılması ve fiyatlarının belirlenmesi, 

 

e) İnsan gücünde ve maddî kaynaklarda tasarruf sağlamak ve verimi artırmak, sağlık insan gücünün 

ülke sathında dengeli dağılımını sağlamak ve bütün paydaşlar arasında işbirliğini gerçekleştirmek 

suretiyle yurt sathında eşit, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun sağlanması, 

f) Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişiler tarafından açılacak sağlık kuruluşlarının ülke 

sathında planlanması ve yaygınlaştırılması,ile ilgili olarak sağlık sistemini yönetir ve politikaları 

belirler. 

(3) Bakanlık bu amaçla; 

a) Strateji ve hedefleri belirler, planlama, düzenleme ve koordinasyon yapar. 

b) Uluslararası ve sektörler arası işbirliği yapar. 

c) Rehberlik, izleme, değerlendirme, teşvik, yönlendirme ve denetleme yapar, müeyyide uygular.” 

denilerek geniş yetkilerle donatılmıştır. 

 

3.4 2.4. Sağlık Bakanlığı Organizasyonu 

Daha önce de belirtildiği üzere ülkemizde sağlık hizmetlerinin etkili, ulaşılabilir ve ülke genelinde 

dengeli olarak verilmesi 03.05.1920 tarihinde kurulan Sağlık Bakanlığının yetki ve 

sorumluluğundadır. Sağlık Bakanlığının görev yetki ve sorumlulukları 2 Kasım 2011 yılında 

yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve 

Görevleri  Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenmiştir. 
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Bu bilgilerin ve 663 sayılı KHK da değişiklik yapan 25.08.2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 

694 sayılı KHK ile getirilen yeni düzenlemelerin ışığında Sağlık Bakanlığının organizasyon yapısı 

aşağıdaki diyagramda verilmiştir. 

 

ŞEKİL 1.SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI 

 

3.5 2.5. Sağlık Hizmet Bölgeleri Yapılanması Ve İstanbul 

Bilindiği üzere ülkemizde Sağlık tesisi, insan gücü ve ileri teknolojili tıbbi donanım gibi sağlığa 

ayrılan kaynakların dengeli dağıtılması, özel projelendirilmiş ve maliyet gerektiren sağlık tesislerinin, 

maliyetli ve ileri teknolojili tıbbi cihazların ve yetişmiş sağlık insan gücü gerektiren özellikli sağlık 

hizmet çeşitliliğinin ülke geneline yaygınlaştırılması amacıyla 2011 yılında 29 adet olmak üzere sağlık 

hizmet bölgesi oluşturulmuş 2016 yılında yapıla revizyonla bu sayı 30 a çıkarılmıştır. 

Her bir  sağlık hizmet bölgesi için nüfus, ulaşım imkânları, sağlık insan gücü mevcudu, sağlık 

tesislerinin şartları, hizmet sunum kapasitesi ve sahip olduğu benzeri sağlık kaynakları itibariyle bölge 

sağlık merkezi konumunu üstlenecek kapasitedeki “Bölge Merkezi İller” ve bu illere bağlı, alt bölge 

merkezi rolü verilmiş iller belirlenmiştir. 

 İstanbul ise gerek hizmet verilen nüfus gerekse diğer şartla dikkate alınarak 6 sağlık hizmet bölgesine 

ayrılmıştır. Bölgeleri belirlemede coğrafi ve iklimsel koşullar, nüfusun dağılımı ve bu nüfusun sağlık 
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merkezlerine olan uzaklıkları da dikkate alınmıştır. Ayrıca sağlık hizmetleri için fiziki mekân, 

personel sayısı, makine ve teçhizat yeterlilikleri, yoğun bakım, yenidoğan yoğun bakım, acil servis, 

onkoloji tanı ve tedavi merkezleri, kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahi merkezleri, ruh sağlığı ve 

rehabilitasyon hizmetleri gibi özellikli hizmet birimlerinin bölgesel farklılıkları da göz önünde 

bulundurulmuştur.  

Harita 1. TÜRKİYE GENELİ SAĞLIK HİZMET BÖLGELERİ 
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Tablo 2. İSTANBUL SAĞLIK HİZMET BÖLGELERi 

Sağlık 

Bölgesi 

S.N

o 
İLÇE  

ADNKS 

 

NÜFUS

U 

Sağlık 

Bölgesi 

S.N

o 
İLÇE  

ADNKS 

 

NÜFUS

U 

ANADOLU 

GÜNEY 

1  Adalar 14.478 

BEYOĞLU 

20  Beşiktaş 189.356  (1.861.009) 

(2.222.549) 2  Kartal 459.298  21  Beyoğlu 238.762 

 3  Maltepe 490.151  22  Eyüp 377.650 

 4  Sultanbeyli 324.709  

23 

 

Gaziosmanpaş

a 499.766 

 5  Pendik 691.681  24 Kağıthane 439.685 

 6  Tuzla 242.232  25  Sarıyer 342.753 

ANADOLU 7 Ataşehir 422.513  26  Şişli 272.803 

 8  Beykoz 250.410 ÇEKMEC

E 

27  Avcılar 430.770  KUZEY (3.136.262) 

 9 Çekmeköy 239.611  28 Başakşehir 369.810 

(3.005.819) 10  Kadıköy 452.302  29 Beylikdüzü 297.420 

 11 Sancaktepe 377.047  30  B.çekmece 237.185 

 12  Şile 34.241  31  Çatalca 68.935 

 13  Ümraniye 694.158  32 Esenyurt 795.010 

 14  Üsküdar 535.537  33  K.çekmece 766.609 

BAKIRKÖ

Y 

15  Bağcılar 751.510  

34  Silivri 170.523 

 16  

Bahçelievle

r 

598.097 FATİH 

35  Arnavutköy 247.507 
(2.327.784) (2.250.693) 

 17  Bakırköy 222.437  36  Bayrampaşa 273.148 

 18  Esenler 457.231  37  Fatih 417.285 

 19  Güngören 298.509  38 Sultangazi 525.090 

     39  Zeytinburnu 287.897 

    TOPLAM 14.804.116 
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HARİTA 2. İSTANBUL SAĞLIK HİZMET BÖLGELERİ 

 

4 3.İSTANBUL SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI 

 

4.1 3.1. Sağlık Bakanlığı Kurum v e Kuruluşları 

Ülkemizde olduğu gibi İstanbul ilinde de sağlık hizmet sunucusu olarak ana aktör Sağlık Bakanlığıdır. 

Sağlık Bakanlığının yanısıra, üniversiteler ve özel sektörde alanda faaliyet göstermektedir. Yalnız özel 

sektörün ağırlığı diğer illere oranla daha yüksektir. İlimizde 2017 yılı itibariyle 57 adet kamuya ait 

hastane faaliyet gösterir iken 163 adet özel sektöre ait hastane faaliyet göstermektedir. Kamu 

hastanelerinin 15 tanesi Eğitim Araştırma Hastanesi statüsünde olup 2. ve 3. Basmak sağlık 

Hizmetlerinin sunumunda İstanbul’un yanısıra bölgemizin yükünü çekmektedir. İlimizde alanında 

uzmanlaşmış 17 dal hastanesi bulunmaktadır. Dal hastaneleri haricinde 2 adet de dış hastanesi 

bulunmaktadır. İstanbulda Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler gerek uzmanlaşmış insan gücü gerekse 

son 15 yılda yapılan çalışmalarla modernize edilen teknik altyapılarıyla sağlık turizmi alanında da 

ülkemize önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu kapsamda son yıllarda hız kazanan ve birçok ilimizde 

hizmete giren şehir hastanelerinin İstanbulda açılmasıyla birlikte İstanbul sadece vatandaşlarımız 

açısından değil bölge ülkelerinde yaşayan nüfus başta olmak üzere yurtdışı içinde sağlık alanında bir 

cazibe merkezi haline gelecektir. 

İlimizdeki birinci basamak sağlık hizmetleri ise neredeyse tümüyle sağlık Bakanlığına ait kurum ve 

kuruluşlarca yürütülmektedir. 2017 yılı itibarıyla ilimizde 1114 Aile Sağlığı Merkezinde 4.368 Aile 

Hekimi çalışmaktadır. Ayrıca her ilçe merkezinde olmak üzere toplam 39 Toplum Sağlığı Merkezi 

bulunmaktadır. Aile sağlığı merkezleri sundukları birinci basamak muayene ve tedavi hizmetlerinin 
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yanı sıra özellikle anne ve çocuklara yönelik olarak başta takip ve bağışıklık (aşılama) olmak üzere 

koruyucu ve temel sağlık hizmetlerinde önemli görevleri yerine getirmektedirler. Toplum Sağlığı 

Merkezleri doğrudan sundukları çevre sağlığı, su güvenliği, tütün ve bağımlılık yapıcı maddellerle 

mücadele çalışmalarının dışında Sağlık Yaşam Merkezi, Verem Savaş Dispanserleri, KETEM vb. 

Bağlı birimleri ile koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulmasında önemli rol almaktadır. 

Ayrıca doğrudan İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı yürütülen 112 ve acil sağlık hizmetleri Sağlık 

Bakanlığının sunduğu önemli sağlık hizmetlerindendir. 2017 yılı itibarıyla İstanbul genelinde 227 Acil 

Yardım İstasyonu bulunmakta ve 7 gün 24 saat kesintisiz acil sağlık hizmeti sunmaktadırlar. 

İstanbul’un kendine has şartları nedeniyle deniz ambulansı ve helikopter ambulansta bulunmaktadır. 

Tablo 3. de güncel bilgiler kullanılaraksağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlar sıralanmıştır. Tablo 

4. de ise ilimizde sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarfonksiyonel basamaklandırılarak 

sınıflandırılmıştır. 

TABLO 2. İSTANBUL SAĞLIK HİZMETİ SUNAN KURUM VE KURULUŞLAR 

KAMU 

Sağlık Bakanlığı 

 

ÜNİVERSİTE HASTANELERİ 

BELEDİYELER 

Kamu 

Üniversite 

Hastaneleri 

Kamu Vakıf 

Üniversite 

Hastaneleri 

BELEDİYELER 

 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞ 

 DİĞER KAMU KURULUŞLARI 

 

   

ÖZEL 

ÖZEL HASTANELER 

 ÖZEL VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİ 

 TIP MERKEZLERİ 

 AYAKTA TEŞHİS ve TEDAVİ POLİKLİNİKLERİ 

 LABORATUVAR ve GÖRÜNTÜLERME TANI MERKEZLERİ 

 ÖZEL ÇALIŞAN PRATİSYEN ve UZMAN HEKİMLER 

 ECZANELER 

 TIBBİ CİHAZ ve MALZEME SATICILARI 

 ÖZEL AMBULANS ve İLKYARDIM HİZMETLERİ 

 EVDE BAKIM HİZMET SUNUCULARI 

 ÖZEL HİZMET SUNUCULARI )Diyaliz Merkezleri, ÜYTE vb.) 

 
   

STK 

KIZILAY 

 YEŞİLAY 

 DİĞER VAKIF ve DERNEKLER 
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TABLO 3.HİZMET SUNUCULARIN FONKSİYONLARINA GÖRE ÖRGÜTLENME YAPISI 

Birinci Basamak Sağlık Hizmeti 

Sunan Kuruluşlar 

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ 

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ (SAĞLIKLI YAŞAM 

MERKEZLERİ) VE EK BİRİMLERİ 

GÖÇMEN SAĞLIĞI MERKEZLERİ 

AYAKTAN TEŞHİS VE TEDAVİ POLİKİNİKLERİ 

ÖZEL MUAYENEHANELER 

KURUM HEKİMLİKLERİ VE ÜNİVERSİTE MEDİKO-

SOSYAL MERKEZLERİ 

İŞ YERİ HEKİMLİĞİ UYGULAMALARI 

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİKLERİ 

  

İkinci Basamak Sağlık Hizmeti 

Sunan Kuruluşlar 

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI GENEL VE DAL 

HASTANELERİ 

ÖZEL HASTANELER 

TIP MERKEZLERİ 

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANELERİ VE AĞIZ VE DİŞ 

SAĞLIĞI MERKEZLERİ 

  

Üçüncü Basamak Sağlık Hizmeti 

Sunan Kuruluşlar 

SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 

HASTANELERİ (GENEL VE DAL) 

ÜNİVERSİTE SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZLERİ 

 

4.2 3.2. Üniversitelerce Sunulan Sağlık Hizmetleri 

2547 sayılı YÖK Kanununa göre üniversiteler, tıp eğitimi uygulamaları, araştırma ve geliştirme 

faaliyetleri için Sağlık Uygulama Araştırma Merkezleri (SUAM) statüsünde merkezler açabilirler. 

Bunlar uygulamada tıp fakültesi hastanesi olarak isimlendirilmektedir. Aynı zamanda 3. Basamak 

sağlık hizmeti sunan kuruluşlardır. Zorunlu sevk sistemi olmadığı için bu kurumlara 1. Ve 2. Basamak 

sağlık hizmeti talep eden vatandaşlarda müracaat edebilmektedirler. Geri ödeme açısından SGK ya 

göre 3. Basamak sağlık kuruluşu olarak nitelendirilirler. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 

ek madde 9 a göre Sağlık Bakanlığı hastaneleri ile Üniversiteler arasında ortak kullanım protokolü 

imzalanabilmektedir. Bu çerçevede işletilen hastaneler eğitim açısından Fakültenin bağlı bulunduğu 
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Üniversitenin mevzuatına göre, sağlık hizmeti sunumu açısından ise Sağlık Bakanlığın mevzuatına ve 

organizasyon yapısına göre yönetilmektedir. Bu kurumlar Bakanlık açısından sağlık hizmeti sunan 

kuruluş üniversite açısından ise eğitim kurumu olarak nitelendirilebilir. 

Üniversiteler; kamu üniversitesi ve vakıf üniversitesi olarak ikiye ayrılmakta; vakıf üniversiteleri de 

özel vakıf ve devlet vakfı olarak teşekkül etmiştir.  İstanbul’da devlet vakfı niteliğinde sağlık hizmeti 

sunan tek kuruluş Bezmialem Vakıf Üniversitesidir. Sağlık hizmeti sunan diğer vakıf üniversiteleri 

özel vakıf niteliğinde olup bazı özel sağlık kuruluşları ile ortak kullanım protokolü bulunmaktadır. 

İstanbul’da bu çerçevede faaliyet gösteren Sağlık Bakanlığı bünyesinde 25 tanesi Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi, bir tanesi Medeniyet Üniversitesi ve bir tane Marmara Üniversitesi ile ortak kullanım 

protokolü bulunan 27 Eğitim  

araştırma hastanesi vardır. Bunun dışında İstanbul ilinde faaliyet gösteren 9 adet vakıf üniversitesinin 

özel hastaneler ile ortak kullanım protokolü vardır.  

4.3 3.3. Özel Sektör, STK Ve Meslek Odaları 

Sağlık hizmetleri sunumunun özel sektör ayağında birçok aktör bulunmaktadır. Bunları kısaca 

aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz. 

ÖZEL 

• Özel Hastaneler (Vakıf Üniversitelerinin SUAM’ları dâhil) 

• Tıp Merkezleri 

• Ayaktan Teşhis ve Tedavi Poliklinikleri  

• Laboratuvar ve Görüntüleme Tanı Merkezleri 

• Muayenehaneler 

• Eczaneler 

• Medikal Malzeme ve Tıbbi Cihaz Tedarikçileri 

• Özel Ambulans ve İlkyardım Hizmetleri 

• Evde Bakım Hizmet Sunucuları 

• Özellikli Hizmet Sunucuları  (Diyaliz Merkezleri, ÜYTE vb.) 

• Sivil Toplum Kuruluşları ve meslek odaları 

 

Sivil Toplum Kuruluşlarında ise Kızılay afet vb. durumlarda acil sağlık hizmeti organizasyonunda 

görev alırken, Yeşilay da bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele çalışmaları kapsamında yürüttüğü 

faaliyetleri ile bir nevi koruyucu- önleyici sağlık hizmeti vermektedir. Bunların dışında Bazı STK 

larda benzer faaliyetler yürütmekle birlikte gerek kurumsal yapıları gerekse sundukları hizmetler 

bakımından sektörde bir ağırlıkları bulunmamaktadır. 
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Meslek odası olarak sektörde, Tabip Odası, Diş Tabipler Odası, Eczacılar Odası bulunmaktadır. 

Bunun dışında Hemşireler Derneği, Ebeler Derneği, OHSAD vb. sivil toplum yapılanmaları 

bulunmaktadır. 

5 4. İSTANBUL SAĞLIK ORGANİZASYONU 

5.1 4.1.İl Sağlık Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 

2 Kasım 2011 ‘de ilk yayınlanan 663 noluKanun Hükmünde Kararnamede Sağlık Bakanlığı ve bağlı 

kuruluşların taşra teşkilatında İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Birliği ve Halk Sağlığı 

Müdürlüğü şeklindeüçlü bir yapıyı görmekteyiz. KHK’nın25. Maddesi’nde Bakanlığın taşra teşkilatını 

şu şekilde tanımlanmaktaydı. 

“MADDE 25- (1) Bakanlığın taşra teşkilâtı; illerde kurulan il sağlık müdürlükleri ile ihtiyaca göre 

ilçelerde kurulan ilçe sağlık müdürlüklerinden oluşur. İl sağlık müdürleri Bakanlığın ildeki temsilcisi 

ve valinin sağlık müşaviridir. 

(2) İl sağlık müdürlüğü, bağlı kuruluşların il teşkilatının koordinasyonunu yapar ve uyumlu 

çalışmasını gözetir. Sağlık hizmetleri yönünden ilin durumunu Bakanlıkça belirlenen aralıklarla 

Bakanlığa rapor eder. 

(3) Acil sağlık hizmetleri il ve ilçe sağlık müdürlükleri tarafından yürütülür. Bu müdürlükler söz 

konusu hizmetlerin yürütülmesi için kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait tüm sağlık 

kurum ve kuruluşlarının sevk ve idaresinden sorumlu ve bu konuda yetkilidir. 

(4) İl ve ilçe sağlık müdürlüğü yetki devri çerçevesinde Bakanlıkça yürütülen görevleri il ve ilçe 

düzeyinde yerine getirir, yapılan düzenlemelere uyumu denetler ve gerekli müeyyideleri uygular. 

(5) Birden fazla ildeki sağlık hizmetlerinin bir arada değerlendirilmesi, gelişmişlik farklarının 

giderilmesi ve hizmetlerin ve ihtiyaçların müşterek planlanması amacıyla Bakanlıkça belirlenen 

illerdeki müdürlerden biri koordinatör olarak görevlendirilebilir. 

(6) İlçe sağlık müdürlüğünün kurulmadığı yerlerde sağlık grup başkanlıkları oluşturulabilir. Bu 

başkanlıklara ayrıca kadro tahsisi yapılmaz ve buralarda gerek duyulan hizmetler ilgili ilçede 

bulunan personel eliyle yürütülür.” 

 

ŞEKİL 2.663 KHK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI KURULUŞLAR TEŞKİLAT 

YAPISI 

 

Sağlık Müdürü

İlçe Sağlık Müdürü

İl Halk Sağlığı 
Başkanlığı

Toplum Sağlığı 
Merkezi

Aile Sağlığı 
Merkezleri 

Kamu Hastaneleri 
Genel Sekreterliği

Hastaneler ADSH/ADSM
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694 Kanun Hükmünde Kararnamenin 187. Maddesi ile 663 sayılı KHK 25 inci maddesi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 25- (1) Bakanlık ve bağlı kuruluşları, ilgili mevzuatına uygun olarak taşra teşkilatı 

kurmaya ve kaldırmaya yetkilidir. 

(2) Bakanlığın il vc ihtiyaca göre kurulacak ilçe yönetim birimleri il ve ilçe sağlık müdürlükleridir. .11 

sağlık müdürlüğü bünyesinde ihtiyaca göre halk sağlığı, kamu hastaneleri,ilaç ve tıbbi cihaz, sağlık ve 

acil sağlık hizmetleri ile personel ve destek hizmetlerini yürütmek üzere başkanlıklar kurulabilir. 

(3) İl sağlık müdürleri Bakanlığın il düzeyindeki hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde 

yürütülmesinden sorumludur; Bakanlığın düzenlemeleri çerçevesinde il düzeyinde personelin adil ve 

dengeli dağılımını yapar ve bu amaçla il içinde personel nakil ve görevlendirme işlemlerini doğrudan 

gerçekleştirir. 

(4) İl sağlık müdürü, acil sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile 

gerçek kişilere ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının sevk ve idaresinden sorumlu ve bu konuda 

yetkilidir. 

(5) Birden fazla ildeki sağlık hizmetlerinin bir arada değerlendirilmesi, gelişmişlik farklarının 

giderilmesi ve hizmetlerin ve ihtiyaçların müşterek  

 

planlanması amacıyla Bakanlıkça belirlenen illerdeki müdürlerden biri koordinatör olarak 

görevlendirilebilir.” 

ŞEKİL 3. 694 SAYLIK KHK İLE ÖNGÖRÜLEN SAĞLIK ORGANİZASYON YAPISI 

 

 

Getirilen düzenleme ile il sağlık müdürleri, ilçe sağlık müdürleri, başkanlar, başkan yardımcıları, 

başhekim ve başhekim yardımcıları ile hastane müdür ve müdür yardımcıları sözleşmeli olarak 

çalıştırılacaktır. Bu pozisyonlarda çalışabilmek için en az lisans mezunu olma şartı bulunacaktır. Yine 

il sağlık müdürü, başkan, başkan yardımcısı, başhekim ve müdürlerin kamu veya özel sektörde en az 

beş yıl, ilçe sağlık müdürü, uzman müdür ve müdür yardımcılarının ise en az üç yıl iş tecrübesine 

sahip bulunması gerekecektir. 

Sağlık Müdürü

Kamu Hastaneleri 
Başkanlığı

Başkan 
Yardımcılığı

İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Başkanlığı

Başkan 
Yardımcılığı

Halk Sağlığı 
Başkanlığı

Başkan 
Yardımcılığı

Sağlık ve Acil 
Sağlık Hizmetleri 

Başkanlığı

Başkan 
Yardımcılığı

Personel ve 
Destek Hizmetleri 

Başkanlığı

Başkan 
Yardımcılığı
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5.2 4.2 Birinci Basamak Sağlık Organizasyonu 

Birinci basamak sağlık hizmeti daha önceden 1961 yılında çıkarılan Sağlık Hizmetlerinin 

Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanun ile Sağlık Ocaklarınca verilmekte idi. 2004 yılında çıkarılan 

“5258 Sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun” ile aile hekimliği ile verilmeye 

başlanmıştır. Aile Hekimliği Sistemi 15 Eylül 2005 tarihinde Düzce ilinde başlamış İstanbul ise 

30.10.2010 tarihinde 69. il olarak Aile Hekimliği Uygulaması başlamıştır. 

Birinci basamak sağlık hizmetleri; Kadın ve Üreme Sağlığı ile Çocuk ve Ergen Sağlığı Hizmetleri 

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlara Yönelik Hizmetler Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklara 

Yönelik Hizmetler Zoonotik ve Vektörel Hastalıklara Yönelik Hizmetler Çevre Sağlığı Hizmetleri 

Ruh Sağlığı Hizmetleri Sağlığın Geliştirilmesine Yönelik Hizmetler Sağlık Eğitimi Hizmetleri Okul 

Sağlığı Hizmetleri Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Çalışan Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Hizmetler 

Tütün ve Zararlarını Önlemeye Yönelik Hizmetler Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Tüberküloz 

Kontrolü Hizmetleri Evde Sağlık Hizmetleri Yaşlı ve Özürlü Bakımı hizmetlerini kapsamaktadır.  

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunulması için Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) ve Aile Sağlığı 

Merkezleri (ASM) kurulmuştur. Bu model ile birlikte birinci basamak sağlık hizmetlerinin genel 

olarak iki ayrı birim tarafından sunulması planlanılmıştır. Aile sağlığı merkezleri kişiye yönelik 

koruyucu hizmetleri (bağışıklama, gebe ve bebek izlemleri), tanı, tedavi, rehabilite edici hizmetleri ve 

danışmanlık hizmetlerini sunarken, toplum sağlığı merkezleri ise bulaşıcı hastalıkların kontrolü, 

sağlığı geliştirme, sağlık eğitimi, okul ve işçi sağlığı, çevreye yönelik hizmetler ve bölge verilerini 

toplama sorumluluğunu üstlenmiştir. İlçe düzeyinde sağlık hizmetlerinden birinci derecede sorumlu 

yöneticiler: Kaymakam, İlçede sağlık hizmetlerin yürütülmesinden, eşgüdümünden ve 

geliştirilmesinden birinci derecede sorumlu kişidir. Sağlık Grup Başkanı, Sağlık grup başkanı, ilçenin 

en üst düzeyde sağlık yöneticisidir. En az beş yıl hizmeti olan (tercihen halk sağlığı uzmanı) ve ikinci 

bir görevi bulunmayan tabipler arasından atanır. 

663 KHK da 5 inci maddesinde; “Aile hekimliği hizmetleri dışında kalan birinci basamak sağlık 

hizmetleri toplum sağlığı merkezleri tarafından verilir ve bu merkezlerin organizasyonu, kadroları, 

görevleri ile çalışma usûl ve esasları Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca belirlenir.” 694 KHK ile 

konuyla ilgili herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. İlçe Sağlık Müdürlüğü yeni teşkilat yapısında ilçe 

düzeyinde sağlık hizmetinin verilmesinde ana aktörlerden birisi olarak varlığını sürdürmekte olup 

Toplum Sağlığı Merkezlerinin işleyişi ile ilgili yönerge beklenmektedir.   
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5.3 4.3. Sağlık Bakanlığı 2. Ve 3. Basamak Sağlık Kuruluşları (Hastaneler) Organizasyon 

Yapısı 

663 Kanun Hükmünde Kararnamenin ilk halinde; 30. Maddesi Kamu Hastaneleri teşkilat ve 

yönetimini, 31 madde ise Hastane Yöneticisinin görev, yetki ve sorumluluklarını tanımlamıştır. 

“Kamu Hastaneleri Birliklerinin kuruluşu 

MADDE 30- (1) Kurum tarafından, kaynakların etkili ve verimli kullanılması amacıyla Kuruma 

bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumları, il düzeyinde Kamu Hastaneleri Birlikleri kurularak 

işletilir. Hizmetin büyüklüğü gözönünde bulundurulmak suretiyle aynı ilde birden fazla birlik 

kurulabilir ve bir ilde Birlik kapsamı dışında sağlık kurumu bırakılamaz. Birden fazla Birlik kurulan 

illerdeki ve belli bölgelerdeki birliklerden biri koordinatör olarak görevlendirilebilir. 

(2) Birlik teşkilatı, genel sekreterlik ve hastane yöneticiliklerinden oluşur. 

(3) Genel sekreterlik birliğin en üst karar ve yürütme organıdır. Genel sekreterlik bünyesinde 

tıbbî hizmetler, idarî hizmetler ve malî hizmetler başkanlıkları kurulur. 

(4) Birliğe bağlı hastaneler hastane yöneticisi tarafından yönetilir. Hastane yöneticisine bağlı 

olarak başhekimlik, idarî ve malî işler ile sağlık bakım hizmetleri müdürlükleri kurulur. Kurum 

tarafından, birliklerin ve hastanelerin büyüklükleri dikkate alınarak belirlenen hallerde, birlik ve 

hastanelerdeki yönetim görevleri tek kişiye verilebilir, hastanedeki müdürlüklerin sayısı dörde kadar 

artırılabilir ve bu durumda görev dağılımları yeniden belirlenir.  

 (5) Kurumca tespit edilen norm ve standardı aşmamak kaydıyla genel sekreter tarafından 

belirlenen sayıda başhekim yardımcılıkları ve müdür yardımcılıkları oluşturulur. 

Genel Sekreterin ve hastane yöneticisinin görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 31- (1) Genel sekreterin görevleri şunlardır: 

a) Birliği belirlenen hedef, politika ve stratejilere, ilgili düzenlemelere ve performans 

programına göre yönetmek. 

b) Birliğin faaliyet ve işlemlerini denetlemek, yönetim sistemlerini değerlendirmek, işleyiş ve 

yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetmek, yönetimin, kalitenin ve verimliliğin geliştirilmesini 

sağlamak. 

c) Birlik bünyesindeki sağlık kurumlarında etkili ve verimli hizmet sunumunu sağlamak, bu 

amaçla kaynak ve personel ihtiyaçlarını tespit etmek, istihdam planlaması yapmak ve personel 

hareketlerini gerçekleştirmek. 

ç) Hastaneler arası koordinasyon ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğini sağlamak. 

d) Bütçe ve yatırım tekliflerini hazırlayarak Kuruma sunmak. 

e) Birlik ile ilgili istatistikî bilgilerin takibini sağlamak, birliğin malî tablolarını birleştirmek ve 

alınabilecek önlemler hakkında Kuruma önerilerde bulunmak. 

f) Hasta hakları, hasta ve çalışan memnuniyeti ve hastaların sosyal ihtiyaçlarına yönelik 

hizmetlerin geliştirilmesini, tıp ve kamu görevlileri etik ilkelerinin uygulanmasını sağlamak. 

g) İlgili mevzuat çerçevesinde birlik gelirlerinin tahakkuk ettirilmesini, gelir ve alacakların takip 

ve tahsili ile harcama işlemleri ve muhasebe hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak. 

ğ) Birlik ile ilgili diğer görevleri yürütmek. 

(2) Genel sekreter gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak belirlemek suretiyle yetkilerinden bir 

kısmını alt birim yöneticilerine devredebilir. 
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(3) Hastane yöneticisi, hastane ölçeğinde Genel Sekreterin görev, yetki ve sorumluluklarına 

sahip olup, hastanede tüm hizmetlerin verimli ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesinden Genel 

Sekretere karşı sorumludur” 

 

 

ŞEKİL 4. 663 SAYILI KHK KAMU ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARI 

TEŞKİLAT YAPISI 

 

 

İkinci Basamak sağlık kuruluşlarında Ağız Diş Sağlığı Hastanelerinde ve Ağız ve Diş Sağlığı 

Merkezlerinde Yönetici yerine Başhekim atanarak faaliyet sunulur.  

694 KHK  ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 25 inci maddesinden sonra gelmek üzere 

aşağıdaki 25/A maddesi eklenmiştir. 

“Hastanelerin yönetimi ve denetimi 

MADDE 25/A- (1) Hastaneler hastane başhekimi tarafından yönetilir. Hastane başhekimine bağlı 

olarak idari ve mali işler ile sağlık bakım hizmetleri müdürlükleri kurulur. Bakanlık tarafından, 

hastanelerin büyüklükleri dikkate alınarak belirlenen hallerde, yönetim görevleri tek kişiye verilebilir 

veya hastanedeki müdürlüklerin sayısı dörde kadar artırılabilir; bu durumda görev dağılımları 

yeniden belirlenir, 

(2)Bakanlıkça tespit edilen norm ve standardı aşmamak kaydıyla il sağlık müdürü tarafından 

belirlenen sayıda başhekim yardımcılıkları ve müdür yardımcılıkları oluşturulur. 

 

(3)Hastaneler; tıbbi ve mali kriterler ile kalite, hasta ve çalışan güvenliği ve eğitim kriterleri 

çerçevesinde Bakanlıkça belirlenecek usul vc esaslara göre altı aylık veya bir yıllık sürelerle 

değerlendirmeye tabi tutulur. Bu değerlendirme, kamu veya özel değerlendirme kuruluşlarına da 

yaptırılabilir. Değerlendirme sonuçlarına göre hastaneler yukarıdan aşağıya doğru (A), (B), (C), (D) 

ve (E) şeklinde gruplandırılır. Hastanelerin ağırlıklı ortalaması, il düzeyinde hastanelerin grubunu 

belirler. 

(4)Yapılan değerlendirme sonuçlarına göre il düzeyinde hastanelerin; 

 Grup düşürülmesi, 

 (D) grubunda devralınması halinde, üçüncü değerlendirme sonucunda üst gruba çıkarılamamış 

olması, 

 (E) grubunda devralınması halinde, ikinci değerlendirme sonucunda üst gruba çıkarılamamış olması, 

Yönetici

Başhekim

Başhekim 
Yardımcısı

İdari ve Mali 
İşler Müdürü

Müdür 
Yardımcısı

Sağlık Bakım 
Hizmetleri 
Müdürü

Müdür 
Yardımcısı

Hastane ve 
Sağlık Otelciliği 

Müdürü

Müdür 
Yardımcısı

IV. Müdür
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ç) Bünyesindeki hastanelerden birinin ard arda yapılan iki değerlendirmede de grup düşürülmesi, 

d. Bünyesindeki hastanelerden birinin (E) grubu olarak devralınması halinde, ikinci değerlendirme 

sonucunda bu hastanenin bir üst gruba çıkarılamamış olması, 

hallerinde Bakanlıkça il sağlık müdürünün ve varsa ilgili başkanın görevine son verilir, Bu fıkranın 

(a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan hallerin hastane ölçeğinde gerçekleşmesi durumunda ise başhekimin 

görevine son verilir.” 

ŞEKİL 5.694 SAYILI KHK İLE OLUŞTURULACAK KAMU İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ SAĞLIK 

KURULUŞLARI TEŞKİLAT YAPISI 

 

Yeni yapılandırmada hastane yöneticiliği kaldırılarak hastane yöneticisi-başhekim ayrımına son 

verilmiştir. Yeni KHK’ya göre, bundan sonra kamu hastaneleri  hastane başhekimi tarafından 

yönetilecektir.  Hastane başhekimine bağlı olarak idari ve mali işler ile sağlık bakım hizmetleri 

müdürlükleri kurulacaktır. Sağlık Bakanlığı  tarafından, hastanelerin büyüklükleri dikkate alınarak 

belirlenen hallerde, yönetim görevleri tek kişiye verilebilecek veya hastanedeki müdürlüklerin sayısı 

dörde kadar artırılabilecektir. 

Yine hastanelerde eskiden olduğu gibi  başhekim yardımcılıkları da olacaktır. Başhekim ve müdür 

yardımcılarının sayısı, Sağlık Bakanlığınca tespit edilen norm ve standardı aşmamak kaydıyla il sağlık 

müdürü tarafından belirlenecektir. 

6 5. SAĞLIK FİNANSMANI 

Bir sağlık hizmetinin etkin olarak verilebilmesi için birinci öncelikle bu hizmetin finansmanı 

gereklidir. Sağlık hizmetlerinin güçlü ve sürdürülebilir bir şekilde finansmanı için sektördeki tüm 

aktörlerin sisteme katılımı sağlanmalıdır.  Ülkemizde sağlık hizmetleri uzun yıllar farklı kaynaklardan 

finanse edilmiş ve karma bir sistem uygulamıştır. 

Belirli bir toplum kesimi için sosyal sigorta (Bismarck Modeli) uygulanırken, diğer bireyler için kamu 

yardımı (Beveridge Modeli) uygulanmıştır. Ayrıca gerekli finans gücüne sahip bireyler kamunun yanı 

sıra özel sektör hizmet sağlayıcılarından da hizmet almışlardır.(ALACAHAN, 2015) 

Başhekim

Başhekim 
Yardımcısı

İdari ve Mali 
Müdür

Müdür 
Yardımcısı

Sağlık Bakım 
Hizmetleri 
Müdürü

Müdür 
Yardımcısı

III. Müdür

Müdür 
Yardımcısı

IV. Müdür
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Ancak sağlık hizmetlerinin birbiri ile ilişki düzeyi düşük farklı finansal kaynaklardan sağlanmasının 

getirdiği olumsuzluklar karşısında 31.05.2006 tarihinde genel sağlık sigortasını öngören Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kabul edilmiştir. Kanun ile sağlık finansmanını yürüten  

ve farklı kurumsal kimliklerle hareket eden ES, BAĞ-KUR, SSK, Yeşil Kart ve devlet memurlarının 

sağlık ödemeleri tek çatı altında Sosyal Güvenlik Kurumunda toplanmıştır.  

Sistemde ödenen primler SSK ve Bağ- Kur gibi iki farklı kurumun bünyesinde değil Sosyal Güvenlik 

Kurumu tarafından toplanmakta ve yönetilmektedir. Maliye Bakanlığı Emekli Sandığı ve Yeşil Kart 

mensupları ile memurlar için de Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim ödemektedir. Bu şekilde farklı 

kaynaklardan gelen primler tek bir kurumda toplanmakta ve yönetilmektedir.  

Ülkemizde genel sağlık sigortası sisteminin uygulanmaya başlaması ile birlikte ile birlikte sağlık 

finansmanının yapısı sadeleşmiş ve sistemde finansman sağlayan kurum ve kuruluş sayısı azalmıştır. 

Bu çerçevede ülkemizde verilen sağlık hizmetlerini finanse eden aktörler; 

 Genel Bütçe Olanakları ve Sağlık Bakanlığı, 

 Sosyal Güvenlik Katkıları (SGK) 

 Özel Sigorta ve Diğer Finansmankaynakları olmak üzere üç ana başlıkta toplanabilir. 

İstanbul iline bakıldığında sağlık finansmanına ilişkin paydaşlar ülke genelinde ki duruma benzer 

şekilde yapılanmıştır. İlimizde merkez teşkilatlarının İldeki yapılanması İl müdürlükleri ve diğer 

kurumlar olarak aşağıda verilmiştir. 

 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık İşleri İl Müdürlüğü 

 Özel Sağlık Sigortaları 

 AFAD 

 Sosyal Yardım Ve Dayanışma Vakfı 

 Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 

 Belediyeler 

 Vakıf Ve Yardım Sandıkları 

 Uluslararası Hastaların İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Karşılanan Geri Ödemeleri 

 Cepten Ödemeler 

7 6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Sadece Türkiye nindeğil dünyanın da metropol kentlerinden olan İstanbul içinde bulundurduğu nüfusu 

değil hem Türkiye’nin diğer illerindenhem de dünyadan hastalara sağlık hizmeti vermektedir. Nüfusun 
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yoğunluğu yanında hem sanayi hem turizm açısından da önde gelen merkezlerden biridir. Dolayısıyla 

İstanbul da sağlık hizmeti verilirken birçok parametre ile birlikte değerlendirilmedir. Sağlık 

kuruluşları açısından bakıldığında hem özel hem de kamu açısından sağlık tesisi sayısının diğer illere 

göre fazla olması vatandaşın sağlığa erişimini de artırmaktadır.  

663 sayılı KHK ile sağlık organizasyon yapısı yeniden düzenlenir iken organizasyonel anlamda 

kurumların hem hizmet sunan hemde bu hizmeti denetleyen olmasının önüne geçilmek istenmiş ve 

hizmet sunucuları bağlı kuruluş haline getirerek bu sorunu kısmen aşılmaya çalışmıştır. Ancak 

uygulamada bu durumKamu Hastaneleri Kurumu, Sağlık Müdürlükleri ve Halk Sağlığı Kurumu ve bu 

kurumların taşra teşkilatlanmaları olmak üzere çok başlı bir yapıya yol açmıştır. Bunun üzerine 663 

sayılı KHK da değişiklik yapan 694 sayılı KHK ile gerek merkezde gerekse taşrada tek tepe 

yöneticinin bulunduğu yönetim organizasyonu kurulmuştur. 663 KHK ile illerde sağlığın yönetimi il 

sağlık müdürlüğü, kamu hastane birlikleri ve halk sağlığı müdürlüğü gibi üç tepe yönetici ile 

yönetilirken 694 sayılı KHK ile bu kamu hastane birlikleri ve halk sağlığı müdürlüğü il sağlık 

müdürlüğü çatısı altında toplanmıştır. Sağlık Müdürlüğü altında Başkanlıklar vasıtasıyla bu hizmetler 

yürütülecektir. İl düzeyinde teşkilatlanmanın çıkması için yönerge beklenmektedir. 

8 Kaynakça 

(Atun R, A. S. (2013). Universal Health Coverage İn Turkey: Enhancement Of Equity. 

Alacahan, E. (2015). Sağlık Sektörü Harcamalarının Türkiyenin Kalkınmasındaki Rolü. Eskişehir: 

Anadolu Üniversitesi. 

Alacahan, Y. (2016). Sağlık Hizmetlerinde Kurumsal Karne (Balanced Scorecard) Uygulaması Ve. 

İstanbul: Nişantaşı Üniversitesi. 

Ateş, M. (2011). Sağlık Sistemleri. İstanbul: Beta Yayınevi. 

Lamba, M., Altan, Y., Aktel, M., & Kerman, U. (2014, Mart 1). Sağlık Bakanlığı’nda Yeniden 

Yapılanma: Yeni Kamu Yönetimi Açısından Bir Değerlendirme. Amme İdaresi Dergisi., 47, 

53-78. 

Mollahaliloğlu, S., Hülür, Ü., Yardım, N., Özbay, H., Çaylan, A. K., Ünüvar, N., & Aydın, S. (2007). 

Türkiye’de Sağlığa Bakış 2007. Ankara: Sağlık Bakanlığı. 

Resmi Gazete. (2011, 11 2). Resmigazete.Gov.Tr: 

Http://Www.Resmigazete.Gov.Tr/Eskiler/2011/11/20111102m1-3.Htm Adresinden Alındı 

Sağlığın Geliştirilmesi Sözlüğü. (2011). Ankara: Sağlık Bakanlığı. 

Solak, M. (2014). Türkiye’de Sağlık İnsangücü Durum Raporu. Eskişehir: Yök. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. (Tarih Yok). Http://Www.Anayasa.Gen.Tr/1982ay.Htm. Adresinden 

Alındı 

Www.İstanbulkulturturizm.Gov.Tr. (2017, Ekim 26). Http://Www.İstanbulkulturturizm.Gov.Tr/Tr: 

Http://Www.İstanbulkulturturizm.Gov.Tr/Tr,165064/Genel-Bilgiler.Html Adresinden Alındı 



 

355 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

356 
 

 

 

 

 

 

Bilimsel Kurul 

Prof. Dr. Sabahattin AYDIN……… İstanbul Medipol Üniversitesi 

Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU…….. İstanbul İl Sağlık Müdürü 

Prof. Dr. Ali İhsan TAŞÇI…………... Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Prof. Dr. Adnan YÜKSEL…………... Biruni Üniversitesi 

Prof. Dr. Hasan F. BATIREL……….. Marmara Üniversitesi 

Prof. Dr. Alper CİHAN……………… Sağlık Bakanlığı 

Prof. Dr. Hanefi ÖZBEK……………. İstanbul Medipol Üniversitesi 

Prof. Dr. Mustafa TAŞDEMİR……… Marmara Üniversitesi 

Doç. Dr. Haluk ÖZSARI……………. Acıbadem M. Ali Aydınlar Üniversitesi 

Doç. Dr. Yeter DEMİR USLU……… İstanbul Medipol Üniversitesi 

Dr. Rıdvan EKİCİ…………………… Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü 

Uzm. Figen YİĞİT…………………... Sağlık-Der 

 

 

 

Moderatör 

Prof. Dr. Sabahattin AYDIN 

 

Raportörler 

Prof. Dr. Hanefi ÖZBEK 

Doç. Dr. Haluk ÖZSARI 

  



 

357 
 

GİRİŞ 

İnsan kaynakları planlaması mevcut durumdaki insan kaynakları kapasitesini değerlendirme ve 

gelecekte beklenen işgücü talebini tahmin etme sürecidir. Sağlık hizmeti “özel bir hizmet” türüdür. 

Yerine başka şeyler konulamaz, ertelenemez, almaktan ve yararlanmaktan vazgeçilemez. Bu nedenle 

sağlık hizmetlerinde insan kaynakları planlamasının en temel amacı doğru zamanda, doğru yerde, 

doğru sayıda ve yetenekte insanları sağlamak olarak belirtilebilir. Sağlık hizmetinin sunumunda 

başrolü üstlenen Sağlık İnsangücü ise 2006 DSÖ raporunda “Birinci hedefi sağlığın geliştirilmesi olan 

faaliyetlerle ilgili bulunan kişiler” olarak tanımlanmıştır (WHO, 2006). DSÖ tarafından nüfusun sağlık 

durumunu önemli ölçüde etkileyebilen sağlık insan gücü, sağlık sisteminin beyni, kalbi ve elleri olarak 

tasvir edilmiştir (WHO,2002).  Sağlık, sağlık hizmetleri ve sağlık insangücü kavramlarının 

tanımlanmasında hakim olan bu geniş bakış açısı ile birlikte değişen sağlık ihtiyaçları ve sağlık 

teknolojisindeki hızlı değişim sağlık hizmetleri sunumunda yeni meslekleri beraberinde getirmiştir. 

Sağlık kavramındaki değişim ile birlikte kişilerin sağlık hizmetlerinden beklentileri de değişmiştir. 

Değişen ve gelişen sağlık ihtiyaçlarına paralel olarak sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli sunumunda 

ise; sağlık hizmetlerinde görev alan meslek mensuplarının meslek tanımları ile iş ve görev 

tanımlarının yapılması; mevcut tanımlamaların güncellenmesi, istihdamına ihtiyaç duyulan yeni sağlık 

mesleklerinin belirlenmesi önemli rol oynamaktadır.Bu kapsamda olması gereken personel ihtiyacı alt 

başlıklar olarak ele alındığında; 

 

 Sağlık tesisinin gerçek personel ihtiyacı ne kadardır. Sağlık tesisi, hizmetini aksatmadan, 

mevcut personelle tam kapasite çalışabiliyor mu?  

 Personel dönüşüm ihtiyacı ne kadardır. İzin almalarda, hastalık, istifa, emeklilik ve olağanüstü 

durumlarda hizmette aksama oluyor mu hizmette aksama olmaması için ikame personel 

planlanabiliyor mu? gerekli tedbirler zamanında alınabiliyor mu? 

 Geleceğe yönelik personel planlaması yapılabiliyor mu, hizmetlerin artışından (yeni açılan 

sağlık tesisi gibi) kaynaklanan personel ihtiyacı ne kadar, yeni açılacak tesislerdeki personel 

ihtiyacı ne kadar?  

sorularının cevaplarıyla ışığında belirlenebilir. 

1. SAĞLIK İNSANGÜCÜ İLE İLGİLİ ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR 

Her alanda olduğu gibi sağlık sistemleri üzerinde de büyük etkileri görülen küreselleşme ile sağlık 

sistemlerini karşılaştırma çalışmaları, sağlık çalışanlarının serbest dolaşımı gibi konular gündeme 

gelmiştir. Bu nedenlerle meslek sınıflandırılmalarının Uluslararası Standartlara uygun hale getirilmesi 

artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu standartların sağlanması aynı zamanda mesleklerin 
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geçerliliğinin ve gelişiminin sağlanmasında da bir temel yapı oluşturacaktır. Sağlık insangücü 

sınıflandırmasında uluslararası çalışmalartemel olarak, Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) ve Dünya 

Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılmıştır.  

A. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO): 1919 yılından günümüze çalışma hayatı ile ilgili 

uluslararası bir otorite sayılan kurum, mesleklerin sınıflandırılması ile ilgili çalışmalarda öncü 

rolü üstlenmiştir. En son yayınlamış olduğu (2012), “Uluslararası Meslek Sınıflandırma 

Standartları”uluslararası mesleki istatistiklerinin karşılaştırılabilmesi ve ulusal mesleki 

sınıflandırmalarını geliştiren veya inceleyen ülkeler için bir model oluşturulabilmesi için 

geliştirilmiştir. 

 

ISCO-08 Meslek Sınıflandırma Standartları incelendiğinde Ana, Alt Ana, Minör ve 

Birim Gruplar şeklinde bir kırılım izlendiği görülmektedir.  

TABLO 4: ISCO 08 ANA MESLEK GRUPLARI 

MESLEK KODU 

Yöneticiler 
1 

Uzmanlar 
2 

Teknisyenler ve Uzman Yardımcıları 
3 

Büro Destek Personeli 
4 

Hizmet ve Satış Personeli 
5 

Nitelikli Tarım, Orman ve Balıkçılık Çalışanı 
6 

Zanaat ve ilgili Ticaret Çalışanları 7 

Fabrika ve Makine Operatörleri ve Montajcılar 
8 

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler 
9 

Silahlı Kuvvetler Meslekleri 
0 

                Kaynak:International Standart Classification of Occupations (ISCO-08),2012 

 

Bu kırılımlar analiz edildiğinde sağlık hizmetleri ile ilgili çalışanlar için aşağıdaki tablo ortaya 

çıkmaktadır: 
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Tablo 5: ISCO 08 Sağlık Hizmetleri İle İlgili Çalışan Meslek Grupları Özet Tablosu 

ISCO KODU MESLEKLER 

13 Üretim ve Uzmanlık Hizmeti Yöneticileri 

134 Profesyonel Hizmet Yöneticileri 

1341 Çocuk Bakım Hizmetleri Yöneticileri 

1342 Sağlık Hizmetleri Yöneticileri 

1343 Yaşlı Bakım Hizmetleri Yöneticileri 

1344 Sosyal Refah Yöneticileri 

22 Sağlık Profesyonelleri 

221 Tıp Doktorları 

2211  Pratisyen Hekimler 

2212  Uzman Hekimler 

222 Hemşirelik ve Ebelik Profesyonelleri 

2221 Hemşirelik Profesyonelleri 

2222 Ebelik Profesyonelleri 

223 Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Profesyonelleri 

2230   Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Profesyonelleri 

224 Paramedik Uygulayıcılar 

2240 Paramedik Uygulayıcılar 

225 Veteriner Hekimler 

2250   Veteriner Hekimler 

226 Diğer Sağlık Profesyonelleri 

2261 Diş Hekimleri 

2262 Eczacılar 

2263 Çevre ve İş Sağlığı ve Hijyen Uzmanları 

2264                Fizyoterapistler 

2265                Diyetisyenler ve Beslenme Uzmanları 

2266 Odyologlar ve Konuşma Terapistleri 

2267 Optometristler ve OftalmikOptisyenler 

2269  Başka Yerde Sınıflandırılmamış Sağlık Profesyonelleri 

32 Yardımcı Sağlık Profesyonelleri 

321       Medikal ve Farmasötik Teknisyenler 

3211                Tıbbi Görüntüleme ve Terapötik Ekipman Teknisyenleri 

3212                Medikal ve Patoloji Laboratuvar Teknisyenleri 
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3213   İlaç Teknisyenleri ve Yardımcıları 

3214 Medikal ve Diş Protez Teknisyenleri 

322         Hemşirelik ve Ebelik Uzman Yardımcıları 

3221  Hemşirelik Uzman Yardımcıları 

3222  Ebelik Uzman Yardımcıları 

323        Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uzman Yardımcıları 

3230   Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uzman Yardımcıları 

324         Veteriner Teknikerler ve Yardımcıları 

3240   Veteriner Teknikerler ve Yardımcıları 

325  Diğer Sağlık Uzman Yardımcıları 

3251   Diş Asistanları ve Terapistleri 

3252 Tıbbi Kayıtlar ve Sağlık EnformasyonTeknisyenleri 

3253   Toplum Sağlığı Çalışanları 

ISCO KODU MESLEKLER 

  3254           Dağıtıcı Gözlükçüler 

  3255           Fizyoterapi Teknisyenleri ve Asistanları 

3256            Tıbbi Asistanlar 

3257            Çevre ve İş Sağlığı Müfettişleri ve Yardımcılar 

3258            Ambulans Çalışanları 

  3259            Başka Yerde Sınıflandırılmamış Sağlık Uzman Yardımcıları 

53 Kişisel Bakım Çalışanları 

          532           Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Bakım Çalışanları 

5321                     Sağlık Bakım Yardımcıları 

   5322                     Evde Bireysel Bakım Çalışanları 

  5329                     Başka yerde sınıflandırılmamış Sağlık Hizmetlerinde                 

Kişisel Bakım Çalışanları 

Kaynak: International Standart Classification of Occupations (ISCO-08), 2012 

 

B. Dünya Sağlık Örgütü:Sınıflandırması büyük ölçüde ILO’nun hazırlamış olduğu International 

Standard Classification of Occupations (ISCO 08 versiyonu)’a dayanmaktadır. Bu sistem, 

yönetsel kayıtların yanı sıra, nüfus sayımları ve diğer bilimsel araştırmalardan elde edilen 

mesleki bilgilerin toplanması ve sınıflandırılmasıyla oluşmaktadır. DSÖ tarafından yapılan 

“Sağlık Çalışanlarının Sınıflandırması” meslek kategorilerini temel olarak 5 genel gruba 

ayırmaktadır. 
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1) Sağlık Profesyonelleri 

2) Yardımcı Sağlık Profesyonelleri 

3) Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Bakım Yardımcıları 

4) Sağlık Yönetimi ve Destek Personeli 

5) Başka Yerde Sınıflandırılmamış Diğer Sağlık Hizmeti Sunucuları 

DSÖ tarafından yapılan sınıflandırma da meslek grupları belirlenmiş, her bir meslek grubu için 

meslek kodu tanımlanmış, bu meslek grubunda yer alacak meslekler sıralanmıştır. 

 

8.1 2. TÜRKİYE’DE SAĞLIK MESLEKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 

Türkiye’de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsangücü Durum Raporunda (2014) Sağlık İnsangücü, 

“Kamu ya da özel tüm sağlık kesiminde toplumun ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetini üreten personelin 

tamamı” olarak ifade edilmiştir. Bu raporda sağlık hizmetlerinin hakkaniyete uygun (herkese ve 

ihtiyaç duyduğu anda) verilebilmesi için, bu hizmetleri yürütecek sağlık insangücünün, çağdaş sağlık 

hizmeti ihtiyaçlarını karşılayabilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış olarak sağlık sorunlarını 

takım anlayışı içinde çalışarak çözebilecek şekilde evrensel niteliklere ve ülke gerçeklerine göre 

yetiştirilmesi, üretken bir şekilde değerlendirilmesi ve ülke çapında dengeli bir şekilde planlanması ve 

istihdam edilmesi hususlarına vurgu yapılmıştır.  

Türkiye’de sağlık meslekleri tanımları ilgili mevzuatla yapılmış, bununla birlikte çeşitli meslek 

örgütleri kendi alanlarında meslek tanımlarını yapmışlardır. Sağlık meslekleri ilk olarak 1928 yılında 

çıkarılan 1219 sayılı yasa Tababet ve ŞuabatıSan'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’da tanımlanmış, 

sağlıkla ilgili tanımlanan mesleklerin gerektirdiği koşullar ve yetkiler kurala bağlanmıştır. 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu’nda da Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı tanımı 

yapılmıştır. Ayrıca bazı tıp mesleklerinin hukuki altyapılarını oluşturan mevzuat olarak da Türk 

Tabipleri Birliği Kanunu (1953/6023); Eczacılar ve Eczaneler Kanunu (1953/6197); Hemşirelik 

Kanunu (1954/6283) ve Türk Eczacıları Birliği Kanunu (1956/6643), 5193 sayılı Optisyenlik Kanunu 

sıralanabilir. 2014 yılında ise yayımlanan “Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan 

Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik” yayımlanmış ve sağlık 

meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının tanımları yapılmıştır.  

1219 sayılı kanunla, 36 sağlık mesleği tanımlanmış, bu kanunun Ek 13. Maddesinin ikinci 

fıkrasında yer alan hüküm gereği Sağlık Bakanlığınca çıkarılan “Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık 

Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelikle” 10 

tane sağlık mesleği daha eklenmiştir.  1219 sayılı kanunda tanımı yapılan meslekler ile Yönetmelikte 

iş ve görev tanımları belirlenen meslekler haricinde Sağlık Bakanlığına başvurarak meslek tanımı 

yapılması istenen yeni meslekler bulunmaktadır. 
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8.2 3. SAĞLIK PERSONELİYETİŞTİREN YÜKSEKÖĞRENİM KURUMLARI 

 

Yükseköğretim Kurulu verilerine göre Ekim 2017 tarihi itibarıyla Türkiye’de 112’si Devlet ve 

67’si vakıf olmak üzere 184 adet üniversite mevcuttur. Ayrıca 5 adet vakıf meslek yüksekokulu vardır. 

Önlisans eğitimi veren 961 meslek yüksekokulunun 858 tanesi Devlet, 98 tanesi ise vakıflara ait 

kurumlardır. Devlet üniversitelerinde lisans eğitimi veren 1248 fakülte, 366 yüksekokul mevcuttur. 

Vakıf üniversitelerinde ise toplam fakülte sayısı 417, yüksekokul sayısı 100 adettir. 

İstanbul’da 2017 yılı itibarıyla toplam 40 Vakıf, 10 Devlet Üniversitesi, 4 Meslek Yüksekokulu 

mevcuttur. Türkiye genelinde 112 Devlet, 67 Vakıf üniversitesi ve 5 Vakıf Meslek Yüksekokulu 

olduğu dikkate alındığında, vakıf yükseköğretim kurumlarının büyük çoğunluğunun İstanbul’da 

olduğu anlaşılmaktadır. Bu ildeki hem Devlet hem de vakıf üniversitelerin kontenjanlarının görece 

daha yüksek olması, yüksek öğretimde İstanbul ilinin önemi daha da artırmaktadır. İstanbul’da 

bulunan 10 Devlet üniversitesinden 4’ünde, 40 vakıf üniversitesinin 30’unda ve 4 Meslek 

Yüksekokulunun tamamında en az bir sağlık meslek eğitimi verilmektedir.  
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Tablo 6: İstanbul’da Sağlık Meslekleri Alanında Eğitim Veren Yükseköğretim Kurumları 

Devlet Üniversiteleri  Vakıf Üniversiteleri 

İstanbul Üniversitesi 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

Marmara Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Acıbadem M. Ali Aydınlar Üniversitesi 

Altınbaş Üniversitesi 

Bahçeşehir Üniversitesi 

Beykent Üniversitesi 

Beykoz Üniversitesi 

Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi 

Biruni Üniversitesi 

Doğuş Üniversitesi 

Haliç Üniversitesi 

İstanbul Arel Üniversitesi  

İstanbul Aydın Üniversitesi 

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 

İstanbul Bilim Üniversitesi 

İstanbul Esenyurt Üniversitesi 

İstanbul Gedik Üniversitesi  

İstanbul Gelişim Üniversitesi 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi 

İstanbul Kent Üniversitesi  

İstanbul Kültür Üniversitesi 

İstanbul Medipol Üniversitesi 

İstanbul Rumeli Üniversitesi 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 

İstinye Üniversitesi 

Koç Üniversitesi 

Maltepe Üniversitesi 

Nişantaşı Üniversitesi 

Okan Üniversitesi 

Üsküdar Üniversitesi 

Yeditepe Üniversitesi 

Vakıf Meslek Yüksekokulları 

Adıgüzel MYO 

Avrupa MYO 

İstanbul Kavram MYO 

İstanbul Şişli MYO  

Kaynak: YÖK 



 

364 
 

Yukarıda belirtilen 4 Devlet üniversitesinde sağlık programı bulunan toplam 15 fakülte yer 

almaktadır. Bunların 5 tanesi Tıp Fakültesi, 3’ü Diş Hekimliği Fakültesi, 3’ü Eczacılık Fakültesi, 2’si 

Hemşirelik Fakültesi ve 3’ü Sağlık Bilimleri Fakültesidir. Devlet üniversitelerindeki Sağlık Bilimleri 

Fakültelerinde toplam 40 program bulunmaktadır. 

 

İstanbul’da sağlık programı bulunan 30 Vakıf üniversitesinde sağlıkla ilgili 48 fakülte yer 

almaktadır. Bunların 16’sı Tıp Fakültesi, 8’i Diş Hekimliği Fakültesi, 6’sı Eczacılık Fakültesi, 1’i 

Hemşirelik Fakültesi, ve 17’si Sağlık Bilimleri Fakültesidir. Sağlık Bilimleri Fakültelerindeki toplam 

program sayısı 106’dır. Vakıf yükseköğretim kurumlarında ayrıca 9 Yüksekokul ve 36 Meslek 

Yüksekokulunda sağlık meslekleri eğitimi verilmektedir. 

Eğitim kalitesini sağlamak için en önemli şart yeterli sayı ve yetkinlikte öğretim üyesinin 

bulunmasıdır. Bilindiği gibi tıp fakülteleri sağlık programlarında en fazla alt yapı ve akademik 

kadroya ihtiyaç duyan birimlerdir. Ayrıca diğer sağlık mesleği eğitimi veren birimler daha ziyade Tıp 

fakültesi etrafında odaklanmaktadır. Bu hem eğitici kadrolarından yararlanma, hem de öğrencilerin 

uygulamalı eğitimlerine ortam sağlama bakımından önem arz etmektedir. Bu bakımdan Tıp 

fakültelerinin eğitici kadroları ve öğrenci sayıları tablonun genelini yansıtması bakımından önem arz 

etmektedir.  

8.2.1 3.1. Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerinin Durumu 

Tablo 7: İstanbul’daki Diş Hekimliği Fakülteleri Öğrenci Kontenjanları (2016) 

Devlet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülteleri Öğrenci 

sayısı 

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 154 

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 134 

Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülteleri Öğrenci 

sayısı 

Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 56 

Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 70 

İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 70 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 60 

İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 180 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 36 

Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 70 

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 64 

TOPLAM 894 

Kaynak: YÖK İstatistik,https://istatistik.yok.gov.tr/ 

Diş hekimliği fakülteleri sayısı ve öğrenci kontenjanları açısından tıp fakültelerine benzer bir 

durum sergilemektedir. İstanbul’da sadece 2 devlet üniversitesinde diş hekimliği fakültesi bulunmakla 

birlikte öğrenci kontenjanlarının önemli bir kısmını da bu üniversiteler üstlenmektedir. İstanbul 

Medipol Üniversitesi istisna tutulursa Vakıf üniversiteleri diş hekimliği fakültelerinde öğrenci 

kontenjanları iki basamaklı sayılardan yukarı çıkmamaktadır. 

 

https://istatistik.yok.gov.tr/
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Tablo 8: İstanbul İlindeki Üniversitelerin Eczacılık Fakülteleri Öğrenci Kontenjanları (2017) 

 Öğrenci Sayısı Üniversite 

Sayısı 

Vakıf 445 8 

Devlet 391 3 

Toplam 836 11 

Kaynak: YÖK İstatistik,https://istatistik.yok.gov.tr/ 

 

Tablo 9: İstanbul’daki Eczacılık Fakülteleri Öğretim Elemanı Sayıları (2017) 

 

Devlet Üniversitesi 

EczacılıkFakülteleri 

Öğretim 

üyesi 

Araştırma 

görevlisi 

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi  63 26 

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi  56 15 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık 

Fakültesi  

4 2 

Vakıf Üniversitesi Tıp Fakülteleri Öğretim 

üyesi 

Araştırma 

görevlisi 

Acıbadem M. Ali Aydınlar Üni. 

Eczacılık Fakültesi 

10 2 

Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 14 10 

Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi 

Eczacılık Fakültesi 

13 10 

Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 14 4 

İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık 

Fakültesi 

9 13 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 

Eczacılık Fakültesi 

13 9 

İstinye Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 8 1 

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 17 2 

 

8.2.2 3.2. Türkiye'de Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Durumu 

Türkiye’deki devlet üniversitelerinde ilk üç Sağlık BilimleriFakültesi sırasıyla 1968, 1982 ve 1994 

yıllarında kurulmuş, devam eden yıllarda ise önemli bir gelişme gösterememiştir. Ancak 2007-2012 

yılları arasında farklı üniversitelerde 19, 2015-2017 yılları arasında ise 40 adet fakülte kurulmuştur. 

Vakıf üniversitelerinde ise ilk Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin 1999 yılında kurulmasından itibaren takip 

eden yıllarda; 2007-2012 yılları arası 14, 2013-2017 yılları arasında ise 13 adet Sağlık Bilimleri 

Fakültesi kurulmuştur. 
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Toplamda 90 üniversitede Sağlık Bilimleri Fakültesi (62’si devlet, 28’i vakıf), 11 üniversitede 

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (Vakıf) ve 43 Sağlık Yüksekokulu bulunmaktadır. Bununla birlikte 

8Hemşirelik Yüksekokulu (3’ü devlet, 5’i vakıf), 12 Hemşirelik Fakültesi (11’i devlet, 1’i vakıf) ve 8 

tane Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (7’si devlet 1’i vakıf) bulunmaktadır.  

 

Tablo 10: Sağlık Lisansiyeri Yetiştiren Fakülte Ve Yüksekokullarının Dağılımı (2017) 

 

 Devlet Vakıf Toplam 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 62 28 90 

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - 11 11 

Sağlık Yüksekokulu 43 - 43 

Hemşirelik Yüksekokulu 3 5 8 

Hemşirelik Fakültesi 11 1 12 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

Yüksekokulu 
7 1 8 

Kaynak: YÖK İstatistik, https://istatistik.yok.gov.tr/ 

Türkiye’de 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında Sağlık Bilimleri Fakültelerinde kayıtlı208.440 

öğrencinin 177.581’i devlet üniversitelerinde, 30.859’u vakıf üniversitelerinde bulunmaktadır. 

Öğrencilere eğitim veren bu bölümlerde 308 profesör, 254 doçent, 964 yardımcı doçent olmak üzere 

toplam 1,526 öğretim üyesi; 12’si doktorasını tamamlamış olan toplam 359 öğretim görevlisi, 1.226 

araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Diğer diğer akademik personel de eklendiğinde Türkiye’deki 

Sağlık Bilimleri Fakültelerindeki toplam öğretim elemanı sayısının 3.139 olduğu görülmektedir. 

YÖK İstatistik verilerine göre, 2015-2016 yılında İstanbul’da Sağlık Bilimleri Lisansiyeri 

Yetiştiren Kurumlardaki Öğrenci Sayılarının Dağılımı incelendiğinde toplam 52.508 öğrencinin 

kayıtlı olduğu, bunun 25.972’sinin (%50.43) devlet, 25.529’unun (%49.57) ise vakıf üniversitesinde 

öğrenim görmekte olduğu görülmektedir. 

 

8.2.2.1 3.2.1. Sağlık Lisansiyeri Yetiştiren Bölümlerin Yer Aldıkları Fakültelere Göre 

Değerlendirilmesi 

Sağlık Lisansiyeri yetiştiren bölümler incelendiğinde, bölümlerin farklı fakülteler altında yer 

aldıkları görülmüştür. Sadece Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı olan toplam 12 bölüm tespit 

edilmişken, 4 bölümün ise, çeşitli fakülteler altında yer aldıkları görülmüştür. 
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Tablo 11: Sadece Sağlık Bilimleri Fakülteleri'nde Yer Alan Bölümler 

  Bölüm İsimleri 

1 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 

2 Beslenme ve Diyetetik 

3 Çocuk Gelişimi 

4 Dil Ve Konuşma Terapisi 

5 Ebelik 

6 Ergoterapi 

7 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

8 Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 

9 İş Sağlığı ve Güvenliği 

10 Odyoloji 

11 Ortez-Protez 

12 Perfüzyon 

Kaynak: YÖK İstatistik,https://istatistik.yok.gov.tr/ 

 

Tablo 12: Sağlık Bilimleri Fakültesi Dışında Yer Aldıkları Diğer Fakülteler 

Bölüm Adı Fakülte İsimleri 

Gerontoloji Edebiyat Fakültesi 

Hemşirelik  Hemşirelik Fakültesi 

Sağlık Yönetimi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

İşletme Fakültesi 

Açıköğretim Fakültesi 

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 

Sosyal Hizmet 

Açıköğretim Fakültesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Beşerive Sosyal Bilimler Fakültesi 

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Edebiyat Fakültesi 

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 

Kaynak: YÖK İstatistik,https://istatistik.yok.gov.tr/ 

 

Tablo 8 ve Tablo 9 incelendiğinde, Gerontoloji ve Hemşirelik Bölümlerinin Sağlık Bilimleri 

Fakültesi dışında sırasıyla, Edebiyat ve Hemşirelik fakülteleri bünyesinde yer aldıkları görülmektedir. 

Sağlık Yönetimi Bölümü ise, Sağlık Bilimleri Fakültesi haricinde 4 farklı fakülte bünyesinde yer 

almaktadır. Sosyal Hizmet Bölümünde ise bu sayı daha da artarak 8 farklı fakülte bünyesinde yer 

almaktadır. 
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TABLO 13: TÜRKİYE’DEKİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE YER ALAN 

BÖLÜMLER VE ÖĞRENCİ SAYILARI (2015-2016) 

 

Program Adı 

Toplam Lisans 

Öğrenci Sayısı 

(TÜRKİYE) 

Toplam Lisans 

Öğrenci Sayısı 

(İSTANBUL) 

1 Acil Yardım ve Afet 

Yönetimi Pr. 16.045 7.097 

2 Beslenme ve Diyetetik 

Pr. 13.033 5.121 

3 Çocuk Gelişimi Pr. 5.477 2.087 

4 Dil ve Konuşma 

Terapisi Pr. 670 344 

5 Ebelik Pr. 12.347 1.455 

6 Ergoterapi Pr. 741 552 

8 Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon Pr.7 16.007 6.064 

9 Gerontoloji Pr. 210 - 

1

0 Hemşirelik Pr.8 65.876 8.834 

1

2 

İş Sağlığı ve Güvenliği 

Pr. 1.873 193 

1

3 Odyoloji Pr. 2.350 1.591 

1

4 Ortez-Protez Pr. 72 72 

1

5 Perfüzyon Pr. 96 78 

2

1 Sağlık Yönetimi Pr.9 44.873 

11.119 

2

2 Sosyal Hizmet Pr. 27.763 

6.894 

2

3 Spor Bilimleri Bölümü 1.007 

1.007 

2

4 

Temel Sağlık Bilimleri 

Bölümü * 

* 

 Genel Toplam 208.440 52.508 

 

Kaynak: YÖK İstatistik, https://istatistik.yok.gov.tr/ 

Tablo 10verilerine göre Sağlık Bilimleri Fakültesi bölümlerine kayıtlı öğrenci sayısı en fazla 

Hemşirelik, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerinde 

bulunuyor iken en az öğrenci sayısı Ortez-Protez ve Perfüzyon bölümlerinde bulunmaktadır. 

                                                           
7Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Pr., Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı adı altında birleştirilmiştir. 
8Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Pr., Sağlık Memurluğu Pr., Hemşirelik Programı adı altında birleştirilmiştir. 
9Sağlık İdaresi Pr., Sağlık Kurumları İşletmeciliği Pr., Sağlık Kurumları Yöneticiliği Pr., Sağlık Kurumları Yönetimi Pr. Sağlık Yönetimi 

Programı başlığı altında birleştirilmiştir. 
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Türkiye’de sağlık bilimleri fakültelerinin öğrenci mevcudunun 177.581’i devlet 30.859’u vakıf 

üniversitelerine kayıtlıdır. 

Sağlık Bilimleri Fakültelerinde aynı meslek grubunda öğrenci yetiştiren programların farklı 

isimler taşıdıkları görülmektedir (Sağlık Kurumları Yönetimi-Sağlık Kurumları Yöneticiliği-Sağlık 

İdaresi-Sağlık Yönetimi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik-

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri vb.). Bu bölümlerin bazılarında tek isim altında birleşme çalışmaları 

olmakla birlikte yeni açılan programlarda bu gibi sorunların oluşmaması için kuruluş aşamasında 

önlemler alınmalıdır. 

Türkiye’deki Sağlık Bilimleri Dekanlar Konseyinin yılında yayınlamış olduğu “2017 ÖSYS 

Kontenjan Kılavuzuna Göre Sağlık Bilimleri Fakülteleri ve Kapsamındaki Bölümler” incelendiğinde, 

YÖK’ün yayınlamış olduğu istatistiklerden farklı olarak bazı bölümlerin isimlerinin yer almadığı 

görülmektedir. Bu bölümler; Spor bilimleri, Temel Sağlık Bilimleri, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 

‘dir. 

8.2.2.2 3.2.2.Türkiye ve İstanbul’da Sağlık Bilimleri Fakültelerinde Yer Alan Öğretim Elemanı 

Sayıları 

Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayılarının saptanabilmesi amacıyla Türkiye ve İstanbul’da 

bulunan Sağlık Bilimleri Fakültelerine bağlı bölümlerde yer alan Öğretim Elemanı Sayısı Tablo 6’da 

verilmiştir.Bu verilere göre toplam 3.165 kadronun %73 (2.303)’ü devlet üniversitelerinde, %27 

(862)’si ise vakıf üniversitelerinde görev yapmaktadır. İstanbul ilindeki öğretim elemanı dağılımı 

istatistikleri incelendiğinde ise, toplam 793 kadronun %18 (143)’i devlet üniversitelerinde, %82 

(650)’si ise vakıf üniversitelerinde görev yapmaktadır.  

 

Tablo 14: Sağlık Bilimleri Fakültesinde Kadrosu Bulunan Öğretim Elamanı Sayıları, 2015-2016. 

 

                                                                                            
Kaynak:YÖK İstatistik,https://istatistik.yok.gov.tr/ 

Önceki tablolarda verilen Türkiye ve İstanbul ilindeki mevcut öğrenci sayıları ile kadrolu öğretim 

elemanları sayıları analiz edildiği zaman öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayıları devlet ve vakıf 

üniversitelerinde şöyledir; 

Türkiye İstanbul Türkiye İstanbul Türkiye İstanbul Türkiye İstanbul Türkiye İstanbul Türkiye İstanbul Türkiye İstanbul Türkiye İstanbul Türkiye İstanbul

ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 1 1 2 0 14 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 22 4

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 59 22 34 2 140 46 38 15 0 0 6 0 211 25 4 2 492 112

ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 19 9 10 2 57 32 10 3 0 0 3 0 41 7 0 0 140 53

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ BÖLÜMÜ 11 8 3 0 15 9 4 4 0 0 4 0 31 7 0 0 68 28

EBELİK BÖLÜMÜ 10 3 25 6 85 30 25 0 0 0 4 0 50 9 0 0 199 48

ERGOTERAPİ BÖLÜMÜ 4 2 6 3 14 11 3 3 0 0 0 0 15 5 0 0 42 24

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 66 32 33 8 123 52 47 24 0 0 2 0 241 44 0 0 512 160

GERONTOLOJİ BÖLÜMÜ 1 1 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 8 8

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 75 24 86 14 316 62 192 16 3 0 4 0 438 23 4 1 1118 140

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ 4 3 3 0 20 10 0 0 0 0 0 0 7 3 0 0 34 16

ODYOLOJİ BÖLÜMÜ 12 7 7 4 22 10 7 3 0 0 0 0 59 12 0 0 107 36

ORTEZ PROTEZ BÖLÜMÜ 1 1 1 1 4 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 8 8

PERFÜZYON BÖLÜMÜ 2 2 1 1 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 8 8

SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 29 16 24 13 86 39 15 4 0 0 0 0 71 21 1 0 226 93

SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 12 4 16 4 50 22 6 2 0 0 1 0 47 10 1 0 133 42

SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 1 0 2 0 8 0 1 0 0 0 0 0 5 0 2 0 19 0

TEMEL SAĞLIK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 3

Genel Toplam 310 136 257 59 973 340 349 74 3 0 24 0 1236 171 13 3 3165 783

Toplam Uzman Toplam Araştırma Görevlisi
Toplam Öğretim Görevlisi 

Doktora
Toplam Genel Toplam

BÖLÜM ADI

Toplam Profesör Toplam Doçent Toplam Yardımcı Doçent Toplam Öğretim Görevlisi Toplam Okutman
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Kaynak: YÖK İstatistik,https://istatistik.yok.gov.tr/ 

Şekil 6: Sağlık Bilimleri Fakültesinde Kadrolu Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci 

Sayısı,2015-2016 

Şekil 1’de görüldüğü üzere öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısında devlet ve vakıf 

üniversiteleri arasında önemli bir farklılık görülmektedir. Bu durum eğitimi özellikle uygulamaya 

dayalı olan sağlık mesleği yetiştiren üniversitelerin eğitim kalitesinin sorgulanması gerekliliğini ortaya 

çıkarmaktadır. 
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8.2.3 3.3. İstanbul’daki Tıp Fakültelerinin Durumu 

Tablo 15: İstanbul’daki Tıp Fakülteleri Öğretim Elemanı Sayıları 

 
Öğretim 

Üyesi 

Araştırma 

Görevlisi 

Devlet Üniversitesi Tıp Fakülteleri   

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fak. 110 33 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  388 486 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi  381 462 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi  260 500 

Sağlık Bilimleri Ünivesitesi Tıp Fakültesi  -- -- 

 

Vakıf Üniversitesi Tıp Fakülteleri   

Acıbadem M. Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp 

Fakültesi 

271 16 

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi 109 1 

Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi 22 0 

Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi 125 155 

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi 33 0 

Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi 24 4 

İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi 48 0 

İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi 127 15 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi 80 4 

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi 145 178 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 83 8 

İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi 66 4 

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi 88 1 

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 92 16 

Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi 86 0 

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 110 13 

Kaynak: YÖK İstatistik,https://istatistik.yok.gov.tr/ 

Görüleceği üzere tıp fakülteleri kadroları çok değişken olup belli bir norm bulunmamaktadır. Bu 

durumun mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitime yansımalarının olması kaçınılmazdır. Tıp 

fakültelerinde öğretim üyesi sayıları ile araştırma görevlisi sayıları arasında mantıklı bir ilişki 

bulunmamaktadır. Devlet üniversitelerinden İstanbul Medeniyet Üniversitesinde 3 öğretim üyesine bir 

araştırma görevlisi düşerken, Marmara Üniversitesinde bir öğretim üyesine 2 araştırma görevlisi 

düşmektedir. Sağlık Bakanlığı kadrolarında da araştırma görevlisinin bulunmasının bu durumu 

açıklamaya ne denli yeterli olduğu izaha muhtaçtır. Sağlık Bilimleri Üniversitesi özel bir yasayla 
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kurulmuş olup kadroları Türkiye genelinde yayılmış olarak bulunmaktadır Bu açıdan İstanbul 

ölçeğinde değerlendirilmesi zordur. Vakıf üniversitesi tıp fakültelerinin önemli bir kısmı henüz 

mezuniyet sonrası eğitim vermemektedir. Bunu henüz yeni açılmış olmalarına bağlayabiliriz. Ancak 

Bezm-i Alem Üniversitesi Tıp Fakültesi ile İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi hariç tümünde 

araştırma görevlisi sayısı öğretim üye sayısının altındadır. Kısacası bu yükseköğretim kurumların 

mezuniyet sonrası tıp eğitiminde kayda değer bir katkıları bulunmadığı görünmektedir. Bezm-i Alem 

Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, kısmen Devlet 

üniversitelerine benzer şekilde öğretim üyesi başına birden fazla araştırma görevlisine sahip olup, 

mezuniyet sonrası tıp eğitiminde önemli bir yer tutmaktadır. 

Tablo 16: İstanbul’daki Tıp Fakülteleri Öğrenci Kontenjanları (2016) 

Devlet Üniversitesi Tıp Fakülteleri Öğrenci Sayısı 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi  123 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 390 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 390 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 185 

Sağlık Bilimleri Ünivesitesi Tıp Fakültesi 62 

Vakıf Üniversi Tıp Fakülteleri Öğrenci Sayısı 

Acıbadem M. Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi 70 

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi 70 

Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi 106 

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi 70 

İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi 60 

İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi 80 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi 38 

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi 120 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 36 

İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi 60 

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi 40 

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 100 

Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi 90 

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 85 

TOPLAM 1662 

 

Kaynak: YÖK İstatistik,https://istatistik.yok.gov.tr/ 

Vakıf üniversitelerinin büyük kısmı İstanbul’da bulunduğundan, doğal olarak vakıf üniversitesi 

tıp fakültelerinin sayısı da, Devlet üniversitelerine kıyasla üstünlüğünü korumaktadır. Ne var ki 

öğrenci kontenjanları bakımından Devlet tıp fakülteleri açık ara yükü üstlenmektedir.  
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2017-2018 eğitim yılında Türkiye’de öğrenci kabul eden aktif tıp fakültesi sayısı 89’dur. Bu 

fakültelerin 17’si İstanbul’da bulunmaktadır (4 devlet, 13 vakıf üniversitesi). Bu fakültelere kabul 

edilen öğrenci sayısı ise 13.064’tür. Bunlardan 2.330 adedi İstanbul’da bulunmaktadır (% 17,84). 

 

Tıp fakültesi öğrencisi kontenjanlarının ülke genelinde her geçen yıl arttırılması, sağlık insan 

gücü planlamaları ile uyumlu olmadığı ve aşırı yüklenme ile sonuçlanacağı görülmektedir. 

 

8.2.4 3.4.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Durumu 

 

Türkiye genelinde üniversitelerin çoğunda meslek yüksek okulu bulunmaktadır. Bunların arasında 

sağlık eğitimi veren meslek yüksekokulları önemli bir yekün tutmaktadır. 

Sağlık mesleği eğitimi veren ön lisans programları büyük oranda Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulları (SHMYO) altında bulunmalarına rağmen, sağlıkla ilgisi görülmeyen birçok meslek 

yüksek okulunda da bu programlara yer verilmektedir. Ayrıca SHMYO içinde de sınırlı sayıda sağlık 

mesleği olmayan programlar bulunmaktadır. 

Bazı programlar (İş Sağlığı ve Güvenliği, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi gibi) hem 

SHMYO’larda hem de diğer meslek yüksekokullarında bulunmaktadır: 

 Çocuk Gelişimi 

 İş Sağlığı ve Güvenliği 

 Sağlık Kurumları İşletmeciliği 

 Laborant ve Veteriner Sağlık 

 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 

 Sosyal Hizmetler 

 Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Anadolu Üniversitesi, Yunus Emre Sağlık Hizmetleri 

Meslek Yüksekokulu’nda yer almaktadır.) 

Bu tür programlarda program yeterliklerine göre alan tanımları yapılalı ya da önceden belirlenen 

hedefe göre program tanımlanmalıdır. 

Türkiye’de yer alan tüm meslek yüksekokulları 2017 yılında açılan kontenjan 561.973 iken 

yerleşen öğrenci oranı% 62,55’tir. Doluluk oranının bu denli düşük olması eğitim kalitesi bir yana 

kontenjan sayılarının da yeniden gözden geçirilmesini gerekli kılmaktadır. 

2017 yılında SHMYO ve diğer meslek hizmetleri yüksekokullarında yer alan sağlıkla ilgili tüm 

programlarda 138.248, İstanbul’da ise 43.612 kontenjan bulunmaktadır. 

Tüm sağlık hizmetleri kontenjanının tüm meslek hizmetleri kontenjanı içindeki yüzdesi %24,60; 

İstanbul’daki sağlık hizmetleri kontenjanının Türkiye geneli sağlık hizmetleri kontenjanı içindeki 

yüzdesi ise % 31,55’tir. 
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Tablo 17: Sağlık Mesleği Ön Lisans Programlarında Kontenjan Dağılımı (2017). 

Programlar Türkiye İstanbul İstanbul (%) 

Ağız ve Diş Sağlığı 3.396 1730 50,94 

Ameliyathane Hizmetleri 3.800 2.442 64,26 

Anestezi 5.859 2.812 48,00 

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 1.987 569 28,64 

Çocuk Gelişimi 19.796 3.604 18,21 

Denizci Sağlığı 41 41 100 

Diş Protez Teknolojisi 1.995 1.244 62,36 

Diyaliz 3.179 1.774 55,80 

Eczane Hizmetleri 1.328 389 29,29 

Elektronörofizyoloji 2.085 1.487 71,32 

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 960 50 5,21 

Evde Hasta Bakımı 1.038 41 3,95 

Fizyoterapi 5.354 2.340 43,71 

İlk ve Acil Yardım 10.214 3.087 30,22 

İş Sağlığı ve Güvenliği 9.780 2.038 20,84 

İş ve Uğraşı Terapisi 90 30 33,33 

Nükleer Tıp Teknikleri 108 71 65,74 

Odyometri 3.083 1.959 63,54 

Optisyenlik 3.245 1.438 44,31 

Ortopedik Protez ve Ortez 916 423 46,18 

Otopsi Yardımcılığı 212 52 24,53 

Patoloji Laboratuvar Teknikleri 1.731 974 56,27 

Perfüzyon Teknikleri 887 632 71,25 

Podoloji 209 80 38,28 

Radyoterapi 1989 1.490 74,91 

Sağlık Bilgi Sistemleri 60 0 -- 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği 16.318 2.970 18,20 

Tıbbi Dok. ve Sekreterlik 15.801 4.352 27,54 

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 6.389 3.069 48,04 

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 8.012 2.217 27,67 

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 1.354 0 -- 

Yaşlı Bakımı 7.032 207 2,94 

Kaynak: YÖK İstatistik,https://istatistik.yok.gov.tr/ 

https://istatistik.yok.gov.tr/


 

375 
 

8.2.5 3.5. Sağlık Meslek Liselerinin Durumu 

Bilindiği gibi 1219 sayılı kanunda yapılan değişiklikle sağlık meslek liseleri sadece hemşire 

yardımcısı, ebe yardımcısı ve sağlık bakım teknisyeni yetiştirmektedir. Bu kanuni düzenlemeyle 

sağlık meslekleri büyük oranda yükseköğretim temelli meslekler halini almıştır. İstanbul ilindeki 

sağlık meslek liselerinin büyük çoğunluğu özel okullardır. Ancak bu okullara ilişkin detaylı öğretici ve 

öğrenci sayısına ulaşılamamıştır. 

Tablo 18: İstanbul İline Bağlı İlçelerdeki Özel Sağlık Meslek Lisesi Sayıları 

İlçe  Sağlık Meslek Lisesi Sayısı 

Ataşehir 4 

Avcılar 4 

Bağcılar 4 

Bahçelievler 7 

Bakırköy 2 

Başakşehir 2 

Bayrampaşa 1 

Beylikdüzü 3 

Beyoğlu 2 

Büyükçekmece 5 

Çekmeköy 1 

Esenler 1 

Esenyurt 6 

Eyüp 2 

Fatih  2 

Gaziosmanpaşa 6 

Güngören 2 

Kadıköy 2 

Kağıthane 2 

Kartal 6 

Küçükçekmece 5 

Maltepe 8 

Pendik 5 

Sancaktepe 2 

Sarıyer 1 

Silivri 2 

Sultanbeyli 4 

Şişli 1 

Tuzla 1 

Ümraniye 6 

Üsküdar 3 
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8.3 4. SAĞLIK BİLİMLERİ MEZUNLARININİŞKUR’A KAYITLI İŞSİZLİK DURUMU 

2017 Ağustos ayı itibariyle İŞKUR’a kayıtlı işsizlik rakamları bölümlere göre incelendiğinde 

(Tablo 8), ilk sırada Çocuk Gelişimi yer alırken, ikinci sırada Hemşirelik bölümü yer aldığı 

görülmektedir. 

İŞKUR’dan alınan verilerde de bölüm isimlerinin standart bir sınıflandırmaya sahip olmadığı 

Tablo 8’de net bir şekilde görülmektedir. Söz konusu kısıtlar sağlıklı verinin çıkarılmasına engel 

oluşturmaktadır. 

 

Tablo 19: İŞKUR’a Kayıtlı Sağlık Meslek Mensupları (Ağustos, 2017) 

Okul Bölümü İŞKUR'a Kayıtlı Kişi Sayısı 

Acil Yardım ve Afet Yönetimi 
59 

Beslenme ve Diyetetik 1.280 

Çoçuk Gelişimi 42.438 

Dil Ve Konuşma Terapisi 3 

Ebelik 932 

Ebelik-Hemşirelik 239 

Ergoterapi 55 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1.664 

Hemşirelik10 20.938 

 İş Sağlığı ve Güvenliği11 3.916 

Odyoloji 21 

Protez ve Ortez 281 

 Sağlık Bilgi Sistemleri 58 

Sağlık Bilimleri 8 

Sağlık Eğitimi 40 

Sağlık Yönetimi12 6.892 

Sosyal Hizmet 1.656 

Spor Bilimleri 75 

 

Kaynak: İŞKUR 

8.4 5. İSTANBUL KAMU SAĞLIK TESİSLERİ PERSONEL İHTİYACI VE DEVİR ORANI 

İstanbul ilinde sağlık bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren sağlık hizmet sunucularının 

hizmet sunum kapasitesi ve bu tesislere yönelik sağlık hizmet talepleri değerlendirildiğinde yataklı 

sağlık tesislerinin 2.084.638  m2 kapalı alanda  17.400 yatak, 5.122 poliklinik odası, 1.780 Yoğun 

                                                           
10Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Hemşirelik ve Yaşlı Bakım Hizmetleri, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Memurluğu 

11
İş Sağlığı Ve İş Güvenliği, İşciSağliğıve Güvenliği, İşciSağliğıve Güvenliği, İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği 

12Sağlık İdaresi, Sağlık İdaresi Yüksekokulu, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Kurumları Yönetimi, Hastane Ve Sağlık 

Kuruluşlarında Yönetim, Hastane Yönetimi ve Organizasyon 
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Bakım yatağı, 510 ameliyat masası ile yaklaşık 15.000.000 nüfusa Günlük ortalama 220.000 ayaktan 

sağlık hizmeti 37.600 acil sağlık hizmeti 4.000 yataklı tedavi hizmeti 4.600 ameliyat hizmeti  verdiği 

1.basamak Sağlık tesislerinde ise 120.000 kişiye ayaktan tedavi hizmeti verildiği saptanmıştır. 

2012 YILINA GÖRE DEMOGRAFİK VE SAĞLIK VERİLERİNDEKİ DEĞİŞİME 

BAKILDIĞINDA İSE İSTANBUL NÜFUSUNUN %6,85 ORANINDA ARTIŞ GÖSTERDİĞİ, 

YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNİN KAPALI ALANLARININ %25,15 ORANINDA, YATAK 

SAYISININ % 3,74 ORANINDA (NİTELİKLİ YATAĞA DÖNÜŞÜMDEN DOLAYI ORAN 

BÖYLE GÖRÜLMEKTEDİR.), POLİKLİNİK ODA SAYISININ % 31,03 ORANINDA, 

AMELİYAT MASA SAYISININ % 13,33 ORANINDA ARTIŞ GÖSTERDİĞİ HİZMET VERİLEN 

HASTA SAYISININ AYAKTAN SAĞLIK HİZMETLERİNDE %38,8, YATAKLI TEDAVİ 

HİZMETLERİNDE %3,78, AMELİYAT HİZMETLERİNDE %45 ORANINDA ARTTIĞI 

GÖRÜLMEKTEDİR.İŞ GÜCÜ OLARAK KONU DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE İSE 2012 YILINA 

GÖRE UZMAN HEKİM SAYISINDAKİ ARTIŞIN %32,47 OLDUĞU HEMŞİRE –EBE 

SAYISINDAKİ ARTIŞIN İSE %4,2 SEVİYELERİNDE KALDIĞI GÖZLEMLENMİŞTİR.  

 

   

KAYNAK: SAĞLIK BAKANLIĞI 

ŞEKİL 7: İSTANBUL’DAKİ SAĞLIK TESİSLERİNİN EBE-HEMŞİRE SAYILARI VE 

ORANLARI (2015, 2016) 

Veriler dikkate alındığında İstanbul ilinin 2017 yılı sağlık personeli planlaması yapılırken; İlde ki 

nüfus artışı ve buna bağlı olarak sağlık hizmet sunucularında yaşanan hasta artışı, 2. Ve 3. Basamak 

sağlık tesislerinde personel eksikliği nedeniyle daha iyi hizmet veremeyecek noktaya gelen servislerin 

var olması, fiziki olarak tamamlanmış ancak personel eksikliği nedeniyle açılmasında sorunlar 

yaşanan yoğun bakımlar ile Olağanüstü durumlarda ki yoğunluk ve İlde yeni açılan ve açılacak olan 

sağlık tesisleri dikkate alındığında sağlık tesislerinin had safhada Tabip, Hemşire, Ebe ve diğer sağlık 

personeli ihtiyacı olduğu anlaşılmaktadır.Ayrıca kurum içi ve kurumlar arası nakillerle il dışına 

yapılan atamaların olması ihtiyacın artmasına sebep olmuştur.  
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Sağlık Bakanlığı tarafından 2017 yılında yapılan yer değişikliği suretiyle atamalarda İstanbul’a 

çok sayıda pozisyon tahsis edildiği ancak bu pozisyonların neredeyse hepsinin boş kaldığı 

görülmüştür. Örnek olarak sadece İstanbul iline açılan “2017 Yılı İstanbul İli Yer Değiştirme Suretiyle 

Atanma Kurası”nda 1555 münhal kadro açılmış, ancak başvuru olmaması nedeniyle bu sayının sadece 

87 kadrosuna yerleştirme yapıldığını gösterebiliriz. Bunun yanında bu atamalar ilden yaklaşık 1400 

tabip dışı personelinde başka illere tayin olmasına neden olmuştur.  Ayrıca, İstanbul ilinde sağlık 

personelinin devir oranı değerlendirildiğinde bu oranın yaklaşık %30 olduğu görülmektedir. Bu durum 

ilde bulunan personelin yaklaşık %30’unun bir yıl içerisinde ili çeşitli nedenlerle terk ettiğini 

göstermektedir. Resmiyette ilden gitme sebebi olarak eş durumu, öğrenim durumu gibi çeşitli sebepler 

bulunmakla birlikte aşağıda reel olarak bu sirkülasyonun nedeni olduğu düşünülen hususlar 

açıklanmaya çalışılacaktır. 

 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı 

Şekil 8: İstanbul’daki Sağlık Hizmeti Sunucularının Personel Dağılımı (1) 

      

        Kaynak: Sağlık Bakanlığı 
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Şekil 9: İstanbul’daki Sağlık Tesislerinin Personel Dağılımı (2) 

Şekil verileri incelendiğinde Uzman Tabiplerin %55 (11.815)’inin özelde %45’inin ise kamuda; 

Hemşire ve Ebelerin dağılımına bakıldığında ise %37 (11.101)’sinin özelde %63 (18.889)’ünün 

kamuda; Pratisyenlerin önemli bir kısmının (%77- 4.451) Halk sağlığında olmakla beraber %84 

(4.850)’sının kamuda, %16 (951)’sının özel kurumlarda; Asistanların ise neredeyse tamamının (%98-

5.629) kamuda görevli olduğu görülmektedir. 

   

          

Kaynak: Sağlık Bakanlığı 

 

Şekil 10: Hekim Başına Düşen Hasta Sayıları 

İstanbul’daki sağlık hizmeti sunan kurumların uzman hekim başına düşen muayene, aylık yatan 

hasta ve günlük acil hasta sayısı istatistiklerine görekamu hastanelerine ait sayılar sırasıyla; 20, 10 ve 

5 olup diğer sağlık hizmeti sunucularına kıyasla belirgin bir farklılık görülmektedir. 

 

Yukarıdaki istatistik, açıklamalar ve sağlık bakanlığı tarafından çıkarılan mevzuatlar dikkate 

alındığında İlde faaliyet gösteren kamu sağlık tesislerinin 2017 yılı sonuna kadar yaklaşık personel 

ihtiyacı aşağıdaki gibidir. 

 

 4.500 adet Hemşire-Ebe ‘ye 

 Çeşitli Branşlarda Toplam 2.000 Hekim’e 

 1.500 Pratisyen Hekim  

 2.000 Diğer Hekim dışı sağlık personeline ihtiyaç duyduğu tespit edilmiştir. 

8.5 6. SAĞLIK MESLEĞİ EĞİTİMİ VEREN KURULUŞLARIN DURUM ANALİZİ 

ÇALIŞMA GRUBU TESPİTLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: 

1. Yaşlı bakımı ve evde hasta bakım gibi bazı bölümlerin, sağlık hizmeti değil sosyal hizmet olarak 

algılanması nedeniyle sağlık kuruluşlarında staj yapamaması, 
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2. ATT sınavsız geçişinin önlenmesi nedeniyle Sağlık Meslek Lisesi devamı olarak açılan 2 yıllık İlk 

veAcil Yardım Programının 4 yıllık haline getirilmesi, 

3. Elektronörofizyoloji öğrenci kontenjanlarının cihaz sayısını aşacak kadar yüksek olması, 

4. TümProgramlardaakreditasyonunteşvikedilmesi, 

5. Simülasyoneğitimininmezuniyetöncesivesonrasıeğitimedahiledilmesi, 

6. Yeniöğrenmetekniklerikullanımınınarttırılması (E-Öğrenme) 

7. Vakıf Üniversiteleri Hastanelerinin özel hastane statüsünde çalışması nedeniyle yeterince hasta 

çeşitliliği oluşmamaktadır, bu yüzdenVakıf Üniversiteleri kriterler değiştirilerek çok sayıda 

hastane ile affiliye olabilmelidir 

8. Stajtalebiarzdanfazladır, stajlarınyılvebölgeiçineyayılmasıgibidüzenlemelerdüşünülmelidir, 

9. Özelolanlardahilsağlıkkuruluşlarındastajsorumlularıbelirlenerekstajprogramlarıhazırlanmalıdır, 

10. Son yıllarda, sağlık bölümlerinden mezun öğrencilerin artışı ile iş bulma şanslarının azalması ve 

sağlık meslekleri eğitiminin özellik arz etmesinden dolayı, uygulama yapılamayacak/uygulama 

alanı olmayan Üniversitelere, sağlık bölümleri açılma izni ve/veya öğrenci kontenjanı 

verilmemelidir, 

11. Denetim görevlilerinin denetledikleri alanda uzmanlık/deneyim sahibi olmaları sağlanmalıdır, 

12. Meslekler için uluslararası standartlar ve kodlama yapısının oluşturulması, 

13. Ulusal sağlık politikaları göz önüne alınarak insan gücü planlaması yapılabilmesi için 

üniversitelerdeki bölüm kontenjanlarının gözden geçirilmesi ve bu bağlamda Tıp Fakültesi 

kontenjanlarının arttırılmaması ve dondurulma kararına uyulması, 

14. Aynı programın farklı fakültelerde yer alması eğitim kalitesi, mesleklerin standartlaşması, işgücü 

istatistiklerinde yaşanılan sorunlara neden olmaktadır. Bu nedenle, Sosyal Hizmetler ve Sağlık 

Yönetimi bölümü gibi bölümlerin diğer bölüm ve programlar altında da yeralmasın örneğinde 

olduğu gibi, aynı isimli programların aynı isimli Fakülte/Yüksek Okul bünyesinde yer alması 

sağlanmalıdır, 

15. Eğitim-öğretim programları hazırlanırken ülkenin gerçekleri, sektörün ihtiyaçları göz önünde 

bulundurulması, ilgili sektör ile üniversitenin işbirliği içerisinde olmasının sağlanması ve bu 

bağlamda İş Tanımıyla parallel olmayan Müfredat uygulamalarının düzenlenmesi, 

16. Günümüzde bilgi yarılanma süresinin çok kısaldığından mezuniyet sonrası eğitim giderek artan 

önem taşımakta ve eğitimlerin güncellenmesi amacıyla mezun takip sistemi kurulması bir 

zorunluluk haline gelmektedir. 
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EK TABLO 1: TÜRKİYE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTELERİNİN SWOT ANALİZİ 

 

 

 

•Öğretim elemanlarının niceliksel yetersizliği nedeniyle 
öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının fazlalığına 
bağlı eğitim niteliğinin düşmesi

•YÖK’ün akademik personel sayısının arttırılmasına yönelik 
sınırlayıcı  tutumu

•Mesleki uygulama alanında olumlu örnek oluşturacak 
profesyonel klinisyenlerin (hekim, hemşire, ebe, yönetici 
vb) yetersiz olması

•Bölümlere ayrılan kaynak ve fiziki alanların yetersizliği

•Ekonomik eksiklikler 

•Ülke genelinde sağlık bilimleri fakültelerinde içerik ve 
eğitimin yapılandırılmasında standardizasyonun 
olmaması

•Üniversite kontenjanlarının yüksek tutulması ve devamlı 
olarak artırılması

•Sağlık alanındaki nitelikli 
işgücüne ihtiyaç olması nedeniyle 
mezunların kamu ve özel 
sektörde büyük oranda istihdam 
olanağının bulunması.

•Sağlık personeline olan ilgi ve 
ihtiyacın artması 

•Öğretim elemanlarının nicelik olarak yetersiz olması.

•İdari personelin nicelik olarak yetersiz olması.

•Öğretim elemanı ve öğrenci sayılarına parelel fiziki 
mekan yetersizliklerinin olması.

•Uygulama alanında öğrenciyi eğitecek yardımcı öğretim 
elemanının nicelik olarak yetersiz olması

•Uluslar arası indexlerde taranan yayın sayısının yetersiz 
olması

•Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının fazlalığı.

•Bölümlerin uluslararası akreditasyona sahip olmaması 

•Yabancı dil eğitiminin yetersizliği

•Teorik eğitimle, uygulama alanları arasında öğrenci 
fazlalığı nedeniyle işbirliği oluşturmada güçlükler 
yaşanması, uygulamalı bir okul olarak, öğretim elemanı  
başına düşen öğrenci sayısının fazla olması ve okula 
alınacak öğrenci sayısının belirlenmesinde karar verici 
olunamaması 

•Kontenjanları büyük oranda tercih 
edilen bölümlere sahip olması.

•Bölümlerin alanına özgü uygulama 
laboratuvarlarına sahip olması.

•Lisansüstü eğitim veren bölümlerin 
olması

•Mesleki sorumluluk çerçevesinde 
sağlık profesyonellerinin gelişimine 
yönelik eğitimlerin gerçekleştirilmesi

•Akademik personelin farklı  mesleki 
örgütlerde ve bilimsel toplantılarda 
tercih edilmesi,

GÜÇLÜ 
YÜNLER

ZAYIF 
YÖNLER

TEHDİTLERFIRSATLAR 
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EK TABLO  2: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE KADROSU BULUNAN ÖĞRETİM 

ELAMANI SAYILARI, 2015-2016. 

 

Türkiye İstanbul Türkiye İstanbul Türkiye İstanbul Türkiye İstanbul Türkiye İstanbul Türkiye İstanbul Türkiye İstanbul Türkiye İstanbul Türkiye İstanbul

ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 1 1 2 0 14 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 22 4

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 59 22 34 2 140 46 38 15 0 0 6 0 211 25 4 2 492 112

ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 19 9 10 2 57 32 10 3 0 0 3 0 41 7 0 0 140 53

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ BÖLÜMÜ 11 8 3 0 15 9 4 4 0 0 4 0 31 7 0 0 68 28

EBELİK BÖLÜMÜ 10 3 25 6 85 30 25 0 0 0 4 0 50 9 0 0 199 48

ERGOTERAPİ BÖLÜMÜ 4 2 6 3 14 11 3 3 0 0 0 0 15 5 0 0 42 24

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 66 32 33 8 123 52 47 24 0 0 2 0 241 44 0 0 512 160

GERONTOLOJİ BÖLÜMÜ 1 1 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 8 8

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 75 24 86 14 316 62 192 16 3 0 4 0 438 23 4 1 1118 140

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ 4 3 3 0 20 10 0 0 0 0 0 0 7 3 0 0 34 16

ODYOLOJİ BÖLÜMÜ 12 7 7 4 22 10 7 3 0 0 0 0 59 12 0 0 107 36

ORTEZ PROTEZ BÖLÜMÜ 1 1 1 1 4 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 8 8

PERFÜZYON BÖLÜMÜ 2 2 1 1 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 8 8

SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 29 16 24 13 86 39 15 4 0 0 0 0 71 21 1 0 226 93

SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 12 4 16 4 50 22 6 2 0 0 1 0 47 10 1 0 133 42

SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 1 0 2 0 8 0 1 0 0 0 0 0 5 0 2 0 19 0

TEMEL SAĞLIK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 3

Genel Toplam 310 136 257 59 973 340 349 74 3 0 24 0 1236 171 13 3 3165 783

Toplam Uzman Toplam Araştırma Görevlisi
Toplam Öğretim Görevlisi 

Doktora
Toplam Genel Toplam

BÖLÜM ADI

Toplam Profesör Toplam Doçent Toplam Yardımcı Doçent Toplam Öğretim Görevlisi Toplam Okutman
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Bilimsel Kurul 

 

Dr.Özlem ESKIL………………….. İl Sağlık Müdürlüğü 

Dr.Hüseyin ÇELİK………………… Serbest, Danışmanlık 

Op.Dr.İrfan BAŞPINAR…………... Tümsad Y.K. Başkan Yard./Özel Meditime Tıp Merk. 

Uzm.Dr. Metin KÜÇÜK……………. Tümsad Yönetim Kurulu Üyesi/Özel LüleburgazTıp 

Merkezi 

Alpaslan İlhamı MOTUR…………… Tümsad Yönetim Kurulu Üyesi/Hospitadent Dental 

Group 

Hakan KARAMELEK………………. Tümsad Yönetim Kurulu Üyesi/Özel Yeni Hayat 

Cerrahi Tıp Merk. 

Songül AKKAYA KABADAYI……. Tümsad Üyesi Medicana Plus Cerrahi Tıp Merkezi 

Batuhan OĞHAN……………………. Özel Refleks Fizik Tedavi Tıp Merkezi 

Zeki DEMİRBAŞ…………………… TÜMSAD 

Fikret DOĞRUCU…………………... Özel Yaman Tıp Merkezi 

SM.Halil AYKUT…………………… Sağlık-DER 

Dr.Vazir Akbe ŞİRZAİ……………… Kadıköy İlçe Sağlık Müd. 

Ozan ALEMDAROĞLU……………. Redstar Havacılık 

C.Emre DURSUN…………………… Redstar Havacılık 

Halit Ümit DİKKER………………… Emsey Hospital 

Emre ÖKSÜZ……………………….. Hospitadent 

Hem.Canan AKSOY………………… İl Sağlık Müdürlüğü 

Serdar KURT………………………... Doku Cerrahi Tıp Merkezi 

Hem.Sultan ERDEM………………... Sağlık-DER 
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Günümüzde yıldızı parlamakta olan sağlık turizmi binlerce yıllık tarihe sahiptir. Sağlık turizmi, 

tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması, rehabilitasyon hizmetlerinin ve 

kişilerin kendilerini iyi ve sağlıklı hissetmesini sağlayan hizmetlerin giderek artmasına paralel 

olarak ülkemizin potansiyeli dikkate alındığında önemli fırsatlar sunmakta ve pazar 

ekonomisinin dikkatini çekmektedir. Sağlık turizmi, medikal turizm, termal turizm ve ileri yaş-

engelli turizmi olarak sınıflandırılmaktadır. Son yıllarda dünya nüfusunun giderek yaşlanması, 

kronik hastalıkların artması, yüksek maliyetlerin yanı sıra kendi ülkelerindeki tedavi 

hizmetlerinin uzun bekleme süreleri kişileri yurt dışında hizmet almaya yöneltmekte ve bu 

taleplerdeki artış sağlık turizminin giderek önem kazanmasını sağlamaktadır. 

 

Bir bireyin ikamet ettiği yerden başka bir ülkeye sağlık hizmeti almak için yaptığı planlı 

seyahate ‘’Sağlık Turizmi’’, seyahat edene de ‘’Uluslararası Hasta’’ denilmektedir. Türkiye’de 

sağlık turizmi son 10 yılda hızlı ilerleme kaydetmiş ve dünya sıralamasında ilk 10 arasında 

yerini almış olup; gelişmeye de devam etmektedir. Türkiye sağlık alanında nitelikli insan 

gücüne, sağlık altyapısına ve teknolojisine sahip olmakla birlikte kaliteli hizmet sunması 

sayesinde önemli bir sağlık turizmi destinasyonudur. Ayrıca Türkiye’nin avantajları arasında 48 

JCI akredite ve diğer uluslararası akreditasyona sahip hastanelerin varlığı, yüksek kalite 

standartlarına sahip özel ve kamu hastanelerinin bulunması, fiyat avantajı, iklimi ve ulaşım 

kolaylığı sayılabilir. 

 

Toplumsal kalkınma açısından ele alındığında, bir kültür başkenti ve finans merkezi 

olarak uluslararası öneme haiz İstanbul kentinde, sağlık hizmetlerinin dünya standartlarında 

sunulmasının önemi ortadadır. Geçtiğimiz yılın resmî rakamlarına göre il nüfusumuz 

14.804.116'ya ulaşmıştır. Kıtalar arası geçişlerin ve uluslararası ulaşımın yoğunlaştığı bir şehir 

olması nedeniyle, sağlık planlamalarında, hizmet verilen nüfusun bu rakamların üzerinde olduğu 

gerçeğini göz önünde bulundurulmaktadır. Konumu gereği ilimiz, uluslararası hizmet 

sunumunda doğal bir cazibe merkezidir. Gelişmiş tıbbi uzmanlık dallarının, referans 

hastanelerin erişilebilir olması ve medikal teknolojilerin yaygın olarak kullanılıyor olması; tüm 

bunların yanı sıra, yurt dışından yapılacak seyahatlerde kolay ulaşılabilir coğrafi konumda 

bulunması önemli ayrıcalıklardır. Ayrıca; geçmiş medeniyetlerin izlerini taşıyan, kadim ve 

görkemli bir şehir olan İstanbul, turistik açıdan eşsiz değerlere sahiptir. Ülkemizin “Sağlık 

Turizminde bölgesel liderlik” hedefine yönelik önemli katkılar sağlamakla yükümlü olduğumuz 

bir ilde görev yapmaktayız. Mevcut durumda, İstanbul her tür Sağlık Turizmi hizmetinde ilk üç 

il arasında yer almaktadır. Uluslararası hasta sınıflamasında, ülkemiz genelinde yabancı uyruklu 

hastalara verilen sağlık hizmetleri 1- Medikal Turizm 2- Termal Turizm ve SPA-Wellness 3- 

İleri Yaş ve Engelli Turizmi olmak üzere toplam üç kategoride ele alınır. İlimiz “tıp turizmi 

kapsamında gelen medikal turistlere sunulan hizmetlerde, ülke genelinde birinci sıradadır. 

 

 Yüksek kaliteli sağlık hizmeti, ulaşım olaylığı, hastanelere erişim kolaylığı, nitelikli 

sağlık personelleri, ileri teknolojik altyapı, gelişmiş tıbbi uzmanlık dalları, avantajlı fiyatları, 

tarihi dokusu, kısa bekleme süreleri, coğrafi konumu, iklimi. Ülkemizde, akreditasyonu “aktif” 

veya “süresi dolmuş” toplam 48 kurum bulunmaktadır. İstanbul’da, toplam 24 kurum 

bulunmaktadır. Ayrıca ilimizde kamu, özel ve üniversite olmak üzere toplam 257 hastane 

bulunmaktadır. İstanbul bir saatlik uçuş mesafesinde 12'den fazla ülke, 4 saatlik uçuş 

mesafesinde 57 ülke bulunmakta olup sağlık turizminde potansiyeli yüksektir. 
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 Sağlık Bakanlığı 2015-2016 Türkiye Uluslararası Hasta Raporuna göre, 2015-2016 

yılında Türkiye'de sağlık hizmeti alan uluslararası hastaların en çok geldiği 10 ülkeye göre geliş 

türlerine göre sayıları verilmektedir. Buna göre 2015 yılında ilk 10 ülkeden gelen uluslararası 

hastaların %52'si turistin sağlığı, %48'i ise medikal turizm kapsamında gelmişlerdir. 2015 

yılında bahsi geçen 10 ülke içerisinde medikal turizm ile en çok hasta Libya'dan gelirken, 

turistin sağlığı kapsamında ise en çok hasta Almanya'dan gelmiştir. 2016 yılında ise ilk 10 

ülkeden gelen kişilerin %60'ı turistin sağlığı, %40'ının ise medikal turizm kapsamında geldiği 

görülmektedir. 2016 yılında ise söz konusu 10 ülke içerisinde medikal turizm ile en çok hasta 

Libya'dan gelirken, turistin sağlığı kapsamında ise en çok hasta Almanya'dan gelmiştir. 

ÇALIŞTAY KONU BAŞLIKLARI  

 

1- ÜCRETLENDİRME: Özel sağlık kuruluşlarının ücretlendirme politikalarını kendileri 

belirlemektedir. Aynı sağlık hizmetini veren sağlık kurumları arasında sağlık hizmetleri ücretleri 

bakımından büyük farklılıklar bulunmaktadır. Haksız rekabet ortamı oluşmaktadır. 

2- REKLAM, TANITIM: Türkiye'de sağlık turizmi hizmeti veren özel ve kamu sağlık 

kuruluşları açısından tek bir reklam ve tanıtım yöntemi bulunmamaktadır. Aracı kurumlarla, 

sağlık profesyonelleri ile reklam ve tanıtım faaliyetleri yürütülebilmektedir. Ayrıca hedef 

pazarlarda sağlık tesisleri kurularak Türkiye sağlık hizmeti tanıtımı ve Türkiye'de sağlık hizmeti 

almış yabancıların kendi ülkelerinde takipleri hedeflenmektedir.  

 

3- SAĞLIK DİPLOMASİSİ: Sağlık turizmi hizmeti verecek sağlık kurumları süreç içinde 6 

Bakanlıktan kurumlarla ayrı ayrı resmi yazışma yapmak zorundadırlar. Bu süreçte hasta 

mağduriyetine sebep olabilmektedir. Özellikle acil sağlık hizmetleri için yoğun bakım takip ve 

tedavisi için ülkemizde takibi gerektiren vakalarda ivedi vize alınamamakta ve hasta 

mağduriyeti yaşanmaktadır. Ayrıca bu durum hasta potansiyelini olumsuz etkilemektedir. 

 

4- ULAŞIM: İstanbul bir saatlik uçuş mesafesinde 12'den fazla ülke, 4 saatlik uçuş mesafesinde 

57 ülke bulunmakta olup sağlık turizminde potansiyeli yüksektir. Ulaşımda yüksek ücret 

politikaları hasta potansiyelini olumsuz etkilemektedir. 

 

5- TURİZM İLE ORTAKLIĞI:Farklı sağlık hizmeti içinde turizm hizmetleri verilmeli mi, 

yoksa sadece sağlık hizmeti verilmeli mi konusu hala tartışılmaktadır. Kurumlar arası ekip 

çalışması hala oturtulamamıştır. Bireysel çabalar söz konusudur. 

6- TEŞVİKLER:  Ekonomi Bakanlığının sağlık turizmindeki teşviklerindeki prosedürler 

kurumları zora sokmaktadır. Uzun bir süreç sonrası ödemeler ekonomik olarak olumsuz 

etkilemektedir. 

 

7- ULUSLARARASI SİGORTA ŞİRKETLERİ:Ülkemizde özel sağlık kurumları ile 

anlaşmalı uluslararası sigorta şirketlerinin prosedürleri arasında büyük farklılıklar 

bulunmaktadır. Bu farklılıklar zaman ve emek kaybı nedeniyle kurumları zora sokmaktadır.  

8-EĞİTİM:Bakanlık düzeyinde sağlık turizmi çalışanlarının özel bir eğitime tabi 

tutulmamaktadır ve sertifikasyon programları hayata geçirilmemiştir. Profesyoneller tarafından 

verilen eğitime ihtiyaç büyüktür. 
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ÖNERİLER: 

1- Ülke dışında bireysel tanıtımlar yerine Bakanlıkların da katkı da bulunduğu ülke yararına 

tanıtımlar yapılmalı, kurumların yanı sıra Sağlık Bakanlığı temsilcilerinin de tanıtımlarda yer 

alması hedef pazar üzerinde güven teşkil edecektir. Tanıtım amaçlı düzenli heyetler yurt dışına 

gönderilmelidir. Devlet desteği ile yurt dışı tanıtım ofisleri açılmalıdır. 

2- SATURK Kurulunun iller düzeyinde temsilcilikleri açılmalı. Bir sorun olması halinde tüm 

üye Bakanlık yetkililerinden temsilcilerin yer aldığı komisyonlar oluşturulmalı. Tüm sorun ve 

şikayetler bu komisyon tarafından hızlı çözüme ulaştırılmalı. 

3- Bürokratik sorunları hızlı çözmek adına tek bir çatı altında tüm Bakanlıkların ortak 

görüntüleyebileceği bir online platform oluşturulmalı. Uluslararası hastalara yönelik 

hızlandırılmış bürokratik işlemler sağlık turizmine katkı sağlayacaktır.  

4- Sağlık turistleri adına vize işlemleri hızlandırılmalı. Özellikle acil vakalarda vize sorunu 

hızlıca çözülmeli. Malezya'daki vize kolaylığının Türkiye'ye entegrasyonu düşünülebilir. 

5- Uluslararası sigorta şirketleri ile devlet garantörlüğünde hizmet sözleşmeleri belirlenmeli, 

hastaların ücret geri ödeme yöntemleri kolaylaştırılmalı. Sigorta şirketleri ile bir çalıştay 

düzenlenerek çözüm önerileri tespit edilmeli. 

7- Sorun ve çözüm önerileri düzenli çalıştaylar ile Bakanlık Koordinasyonunda tespit edilmeli, 

paydaşlar arası iletişim sağlanmalı. 

8- Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrencilerin ülkelerinde sağlık turizmi elçisi olarak görev 

almaları sağlanmalı, iletişimin sürekliliği teşvik edilmeli. 

9- Sağlık kuruluşlarının devletler ile yaptığı anlaşmalarda Sağlık Bakanlığı garantör olmalı. 

Oluşabilecek plan dışı komplikasyon durumlarında özel sağlık kurumlarına destek 

verilmeli.Yurt dışında sivil toplum kuruluşlarının sunduğu sağlık hizmetlerinde sağlık turizmi 

hizmeti veren sağlık kuruluşlarının yer alması sağlanmalı. 

11- Uluslararası hastalar için ulaşımda ayrı bir fiyat politikası uygulanmalı. 
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Bilimsel Kurul 

 

Prof.Dr.İbrahim İKİZCELİ…… İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

Prof. Dr.Sevim SAVAŞER………. Buruni Üniversitesi 

Prof.Dr.Cuma YILDIRIM……….. Gaziantep Üniversitesi 

Yrd.Doç.Dr.Sevil Kuşku KIYAK... Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Uzm.Dr.Afşın İPEKÇİ…………... İstanbul Üniv.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

Uzm.Dr.Fatih ÇAKMAK………... İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

Uzm.Dr.Yonca Sanem AKSOY…. İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

Uzm.Hem.Şükran KİŞİOĞLU…... İstanbul Üniv.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

Dr.Altuğ KANBAKAN………….. İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

391 
 

Devlet Üniversite Hastaneleri Vakıf Üniversite Hastaneleri 

 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim 

Araştırma  Hastaneleri  

1- İ.Ü.Çapa Tıp Fak. 1- Bezmialem Vakıf Üni. 1- Okmeydanı EAH 

2- İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2- Koç Üniversitesi 2- Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH 

3- Marmara Üniversitesi 3- Biruni Üniversitesi 3- Kartal Koşuyolu EAH 

4- Medeniyet Üniversitesi Has 4- Yeni Yüzyıl Üniversitesi 4- Bağcılar EAH 

5- Sağlık Bilimleri Üniversitesi 5- Maltepe Üniversitesi 5- Şişli Etfal EAH 

 

6- Yeditepe Üniversitesi 6- Ümraniye EAH 

 

7- Başkent Üniversitesi 7- Lütfi Kırdar Kartal EAH 

 

8- Medipol Üniversitesi 8- Erenköy Ruh ve Sinir Hast EAH 

 

Prof.Dr.İbrahim İKİZCELİ 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi 

 

Prof. Dr.Sevim SAVAŞER Buruni Üniversitesi 

 

Prof.Dr.Cuma YILDIRIM Gaziantep Üniversitesi 

 

Yrd.Doç.Dr.Sevil Kuşku KIYAK Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 

 

Uzm.Dr.Afşın İPEKÇİ 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi 

 

Uzm.Dr.Fatih ÇAKMAK 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi 

 

Uzm.Dr.Yonca Sanem AKSOY 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi 

 

Uzm.Hem.Şükran KİŞİOĞLU 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi 

 

Dr.Altuğ KANBAKAN 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi 

 

  18- Bakırköy Ruh ve Sinir Hast EAH 

  

19- Mehmet Akif KDC EAH 

  

20- Süleymaniye KDÇ EAH 

  

21- Yedikule Göğüs Hastalıkları EAH 

 

 

 



 

392 
  



 

393 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hastanelerin İşlev ve Sorumlulukları 

Tanım 

• 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu kapsamında “Uygulama ve Araştırma Merkezleri “ 

olarak, fakülte, yüksek okul ve enstitü gibi yükseköğretim kurumları ile birlikte yer 

almaktadır. 

•  Yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla çeşitli alanların 

uygulama ihtiyacı ve bazı meslek dallarının hazırlık ve destek faaliyetleri için eğitim-

öğretim, uygulama ve araştırmaların sürdürüldüğü bir yükseköğretim kurumudur.  

•  Bu tanım kapsamında tıp, hemşirelik, ve diğer sağlık meslek üyelerinin uygulamalı 

eğitimlerinin gerçekleştirildiği kurumlar ise “Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezleri”  

olarak isimlendirilirler.  
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SORUN-1 

• Hastane mi? 

• Eğitim merkezi mi? 

• Araştırma merkezi mi? 

• Hizmet merkezi mi? 

• Önceliği hangisine vermeli?  

 

ÇÖZÜM 1 

• Tanım net bir şekilde yapılmalıdır. 

• Öncelik Eğitim ve Araştırmaya verilmelidir. 

• Mevzuat ile Yetki ve Sorumluluklar net bir şekilde belirlenmelidir. 

 

SORUN-2  

Çok Başlılık 

Üniversite Hastanesi nereye bağlı?? 

• YÖK 

• Sağlık Bakanlığı? 

• Milli Eğitim Bakanlığı? 

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı? 

• Maliye Bakanlığı?  

 

SORUN-3 

Lisans Eğitimi 

• Üniversite hastanelerine eğitim bütçesinden pay ayırılmıyor veya yetersiz pay ayırılıyor. 

• Mevcut hastanelerin alt yapısı çok kötü durumda dolayısı ile hastane içerisinde öğrenci 

eğitimi için uygun alan, donanım ve ekipman yok. 

• Öğretim üyeleri performans sistemi nedeniyle eğitim yerine hizmete ağırlık veriyor. 

• Hemşirelik öğrencisi ve diğer sağlık hizmetleri öğrencileri üniversite hastanelerinden 

yeterince yararlanamıyor. 

• Hemşirelik Fakülteleri ve Yüksekokullarındaki akademisyenler klinik uygulama  

alanlarından uzak ve Hemşirelik yönetimi hakettiği özerkliğe sahip değil.  
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ÇÖZÜM-3 

Lisans Eğitimi 

• Bir tıp öğrencisinin döner sermayeye maliyeti yaklaşık olarak yıllık 15.000 tl 

civarındadır. Bu nedenle eğitim kurumu olan üniversite hastanelerine döner sermayeden 

ayrılan bütçenin özel bütçeden ayrılması sağlanmalıdır. 

• Alt yapı için çalışmalar yapılmalı eksik teknolojik donanım tamamlanmalıdır. 

• Öğretim üyelerinin eğitime katkı sağlaması için değişik yöntemlerle teşvik edilmelidir. 

• Sağlık Akademisyenlerinin Tıp Fakültelerinde olduğu gibi Üniversite hastanelerinde 

görev almaları ve klinik uygulamalara katılımı sağlanmalıdır(Entegrasyon).Böylelikle 

hemşirelik alanında profesyonel kişilerce yönetilerek hakettiği özerkliğe kavuşacak ve 

farklı disiplinler tarafından yapılan  keyfi uygulamalar son bulacaktır. 

SORUN-4 

Uzmanlık Eğitimi 

• Hizmet için uzman kadrolarının olmaması bu nedenle hizmet yükünün asistanlara 

kalması. 

• Akademisyenlerin hizmet içine asistanlar ile yeterince girmemeleri bu nedenle 

asistanların işleri tek başlarına yapmaları. 

• Asistan karnelerinin kullanılmaması sadece günlük işlerin tamamlanması için 

çalıştırılmaları. 

• İntörn, stajer ve uzmanlık öğrencilerinin personel açığını kapamak için sorumlulukları 

dışında kullanılması. 

• Uzmanlık öğrencilerinin 36 saat gibi uzun süre dinlenmeden çalıştırılmaları. 

 

ÇÖZÜM-4 

Uzmanlık Eğitimi 

• Yeterli uzman kadrosunun üniversite hastanelerine verilmesi. 

• Uzmanlık öğrencileri tıpta uzmanlık kurulunun önerileri doğrultusunda yanında bir 

eğitici bulunarak çalışması sağlanmalı. 

• Personel eksiği tamamlanmalı. 

• Nöbet ertesi izin zorunlu hale getirilmeli. 

SORUN-5 

Araştırma 

• Yabancı dil problemi 

• Üniversite hastanesi döner sermaye işletmesinden Bilimsel Araştırma Projeleri için 

gelirin %5 ‘inin kesilmesi 

• Araştırmalara yeterli teşvik verilmemesi 

• Araştırma için vakit ayrılmaması 

• Araştırma için uygun laboratuvar imkanlarının olmaması 
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ÇÖZÜM-5 

Araştırma 

• Yabancı dil eğitiminin tamamlanması sağlanmalı.  

• BAP’a aktarılan miktarın özel bütçeden karşılanması sağlanmalı. 

• Yeterli teşvik sağlanmalı 

• Laboratuvar imkanları hizmet esaslı değil bilimsel araştırmalar  da düşünülerek 

sağlanmalı 

• Akademisyen ve Uzmanlık öğrencilerine araştırma için boş vakit bırakılmalı. 

 

SORUN-6 

Akademisyenlik 

• Akademisyenlik potansiyeli yüksek başarılı sağlıkçıların akademisyenliği tercih 

etmemeleri. 

• Aynı branşa ait üniversitede çalışan uzmanın eline eğitim araştırma hastanesinde 

çalışanın 1/3 ‘ü kadar para geçmektedir. 

• Kaliteli Akademisyen yetiştirilememekte bunun sonucu olarak da gelecekte tıp 

eğitiminde aksamalar olacak ve bilimsel gelişmelerde dışa bağımlı hale gelinecektir. 

• BİLİMİN GÖÇ ETTİĞİ YERDE DEVLET VARLIĞINI SÜRDÜREMEZ. 

 

ÇÖZÜM-6 

Akademisyenlik 

• Akademisyenler için Mecburi hizmetin kaldırılması 

• Standartlara göre çok düşük olan ücretlerin  yükseltilmesi 

• Kaliteli akademisyenler yetiştirmek için özel çalışmalar yapılmalı. 

• Uzmanlık eğitimin akademisyen yetiştirme ve uzman yetiştirme programlarının farklı 

olması. 

• Akadamisyenliğği düşünenler için Tezli ve Düşünmeyenler için Tezsiz uzmanlık 

programı uygulama vb.  

SORUN-7 

Sağlık hizmeti 

• SUT ‘un üniversite maliyetlerini karşılayamaması, 

• Kurumlararası network ağı olmadığı için aynı tetkiklerin aynı hastadan tekrar istenmesi   

• Hizmet sunucularının lisans ve lisans üstü eğitim almış sağlık elemanlarından 

oluşmaması 

• Firma ve ilaç tedarikçilerinin borçlardan dolayı yeni ihalelere girmede isteksizlikleri 

sonucu malzeme ve ilaç temin edilememesi 

• Malzeme ve ilaç temin edilemediği için özellikli hastaya hizmet verilememesi 
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ÇÖZÜM-7 

Sağlık hizmeti 

• SUT fiyatlandırmasının kurumlara özgü olarak güncellenmesi veya %50’ye kadar fark 

alınmasının önü açılması  

• Kurumlararası network ağının hukuki altyapısının hazırlanarak aynı tetkiklerin aynı 

hastadan tekrar istenmemesi.   

• Hizmet sunucularının lisans ve lisans üstü eğitim almış sağlık elemanlarından oluşması 

• Firma ve ilaç tedarikçilerine olan borçların devlet katkısı ile birlikte yapılandırılmasının 

sağlanması. 

 

 

SORUN-7 

Sağlık hizmeti 

• Çalışanlar arası kadro farkı yüzünden eşit işe eşit ücret verilememesi  

• Poliklinik sayılarının artmasından dolayı hastalara yeterli vakit ayırılmaması ve hizmet 

kalitesinin düşmesi.  

• Gece vardiyası çalışanlarının üniversitenin sosyal imkanlarından faydalanamaması 

(servis ve kreş)  

• Öğretim üyelerinin hem hastanede hem özel sektörde çalışmalarına izin verilmesi 

• Sağlık müdürlüğünün ve hastane yönetiminin eğitim ve hizmeti yeterli derecede 

denetlememesi. 

ÇÖZÜM-7 

Sağlık hizmeti 

• Kadroların özel bütçeden aynı kadro ile alınmasının sağlanması  

• Ücretlendirmenin üniversite hastanelerinde arttırılarak polikliniklerin nitelikli hizmet 

vermesi sağlanmalı 

• Fakülte öğretim üyelerinin ya özelde ya üniversite hastanesinde olmak üzere birinde 

çalışmasının sağlanması ve üniversite hastanesinde sağlık hizmeti vermeyen öğretim 

üyelerinin yalnız eğitim elemanı olarak çalıştırılması 

• Denetimlerin, uygun aralıklarla ve yapıcı bir biçimde gerçekleştirilmesi 

SORUN-7 

Sağlık Hizmeti 

• Üniversitelerde çalışan personelin döner sermayeden yeterli miktarda pay alamaması. 

• Personel eksikliği, personelin üniversite hastanelerinde çalışmak istememesinden dolayı 

sürekli olarak devlet hastanelerine geçmeleri. Dolayısıyla Üniversite hastanelerinde 

personel istihdam edilememesi. 
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• Üniversite hastanelerinde hemşirelik gibi kadın çalışanların fazla olmasından dolayı aktif 

çalışan kişi sayısının (gebelik, izin vb.) den dolayı gerçeğe göre daha az olması.  

 

ÇÖZÜM-7 

Sağlık hizmeti 

• Ek ödeme kalemlerinin (personel giderleri, denge ödeme vb.) özel bütçeden sağlanması. 

• Üniversite hastanesinde istihdam edilmesi planlanan personele teşvik uygulanması. 

• Üniversite hastanelerinde personel planlanmasının aktif çalışan kişi sayısına göre 

planlanması; gerekli durumlarda yerine koyulabilecek geçici personelin sağlanması.  

 

ÖzelSorunlar 

Vakıf Üniversiteleri 

• Yeterli öğretim görevlisinin olmaması aksine hem hizmet, hem akademik çalışma hem 

de öğrenci eğitiminin talep edilmesi. Sayısal alandaki eksikler nedeniyle kaliteden ödün 

verilmesi.  

• Acil sağlık hizmetlerinin getirdiği ek yükler nedeniyle acil hasta tanımının net bir şekilde 

yapılması gerekmektedir.  

• Eğitim için ve 3. basamak gereği bakılması gereken komplike ve özellikli hastaların 

finansal çekinceler yüzünden tercih edilmemesi.  

 

ÖzelSorunlar 

Vakıf Üniversiteleri 

• Eğitim verilen binalarla uygulama yapılan merkezlerin birbirinden uzak olması ve 

değişkenlik göstermesi.  

• SUT fiyatlandırmasının yapılan nitelikli hizmetleri tam olarak karşılayamaması. SUT 

fiyatlarının kuruma uygun olarak güncellenmesi. 

• Ücretlerin düşük olmasından dolayı deneyimli personelin eksikliği, doktor, hemşire ve 

diğer sağlık personelinin devamlılığının sağlanmaması.  

• Üniversite hastanelerinin görev ve sorumlulukları hem Tıp eğitiminde hem de toplum 

sağlığını ilgilendiren konularda olduğu gibi geniş bir alana yayılmaktadır.  

• Görev alanının genişliği, üniversite hastanelerini diğer hastanelerden ayırmakta ve 

altyapı, özlük hakları ve finansal açıdan koruma ve destek sağlanması gerektiğini 

düşündürmektedir. 

*(Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanelerinin sorunları kapsam dışı bırakılmıştır.)  
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Bilimsel Kurul 

Doç.Dr.Kerem ERKALP…………. S.B.Ü. Kanuni Sultan Süleyman EAH 

Prof.Dr.Ayşin SELCAN……………. S.B.Ü. Bağcılar EAH 

Prof.Dr.Abdurrahim DERBENT........ S.B.Ü.Kanuni Sultan Süleyman EAH 

Prof. Dr.Nurten BAKAN………......... S.B.Ü. Ümraniye EAH 

Doç.Dr.Osman EKİNCİ……………… S.B.Ü. Haydarpaşa EAH 

Doç.Dr. Namigar TURGUT…………. S.B.Ü. Okmeydanı EAH 

Doç.Dr.Veysel ERDEN……………… S.B.Ü. İstanbul EAH 

Doç.Dr.Ertuğrul OKUYAN……......... S.B.Ü. Bağcılar EAH 

Doç.Dr.Merih ÇETİNKAYA……….. S.B.Ü.Kanuni Sultan Süleyman EAH 

Doç.Dr.Gülay AŞIK EREN…………. Başkent Üniversitesi Hastanesi 

Yrd. Doç. Dr.Melih Eray KAPLAN…. Özel Medicine Hospital 

Uz.Dr.Banu ÇEVİK………………….. S.B.Ü. Kartal Dr. Lütfi Kırdar EAH 

Uz.Dr.Sibel OBA…………………….. S.B.Ü. Şişli Hamidiye Etfal EAH 

Uz.Dr.Kadir İDİN……………………. Medipol Mega Hastanesi 
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İstanbul’daki YBÜ Yatak Sayılarının Sınıflandırılması 

 

 

 

İstanbul’daki YBÜ Yatak Sayılarının Sınıflandırılması 
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İstanbul’ daki YBÜ’ nde Kuruluşlar açısından mevcut durum analizi ve hedefler: 

Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında 

Tebliğ’e ve tescil işlemlerindeki asgari koşullara uyumun tam olmasına rağmen; 

 

Cihaz standardizasyonunun olmaması, 

Hemşire ve yardımcı personel (deneyimli/ayrıcalıklı/sertifikalı) eksikliği, Ekipman yetersizliği, 

Tıbbi sarf malzeme temin zorluğu, Büyük cerrahi işlemlerin YBÜ yatak doluluk oranından 

dolayı ertelenmesi, YBÜ yatış endikasyonlarının esnekliği (endikasyonu koyan kim?),  

Unstabil hastaların servislerde bakımının sağlanamamasından (yeterli, güvenli) dolayı 

YBÜ nin kurtuluş ve kaçış noktaları olarak görülmesi, 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon YBÜ olarak işletilen YBÜ’ nin Genel YBÜ kapsamında 

işletilmesi, 

Birinci ve 2. basamak YBÜ yatak sayılarının yetersiz olması, 

Büyük hastaneler (Eğitim ve Araştırma Hastaneleri) haricindeki kamu hastanelerinin de 

YBÜ’ nin yeterince işletilmemesi, 

112 aracılığı ile özel hastane YBÜ’ ne götürülen hastaların, YBÜ’ nden taburculuğunda 

servis bakım ücretlerinin SGK tarafından ödenmemesi mevcut durum içinde nitelendirilebilir. 

Sertifikasyon eğitim programları: Merkezi, standart, daha sık, daha çok kişiyi barındıran 

gruplar şeklinde düzenlenerek, çalışma ortamındaki sertifikalı personel sayısı arttırılmalıdır. 

Tescil işlemlerinde, her YBÜ’ nin cihaz ve ekipman temini için daha da genişletilmiş, 

modern, teknoloji ile uyumlu bir standardizasyon uygulanmalıdır. 

YBÜ yatış endikasyonlarının esnekliğinin önlenmesi açısından “YBÜ Akılcı Kullanımı 

İlkeleri” nin geliştirilmesi ve rutin ile uygulanmaya başlaması gereklidir. 

Her bölüm; servislerinde kendi kritik hastalarına bakabilmelidir (1. basamak YBÜ). 

PACU (Anestezi Sonrası Postoperatif Bakım Üniteleri) mevcudiyetinin her hastanede 

olması, 2. basamak YBÜ standartlarında olması, ASKOM ile ilişkilendirilmemeli, 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniklerince, ameliyathanelere yakın ya da içindeki ortamlarda, 

7 gün /24 saat süre ile hizmet veren şekilde düzenlenmesi sağlanmalıdır. 

Resüsite edilmeyecek hasta özelliklerinin belirlenerek, yasal/hukuksal dayanaklar ile 

bağlayıcılığının oluşturulması gereklidir. 
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Tıbbi cihaz ve ekipmanların merkezi alımının yapılması ve sonrasında dağıtımının 

sağlanması sağlanmalıdır. 

Özel kuruluşlarda da Palyatif Bakım Ünitelerinin kurulması gereklidir.  

 

İstanbul’ daki YBÜ’ nde Sağlık Çalışanları açısından mevcut durum analizi ve hedefler. 

Aylık çalışma saatleri fazla,gün ışığına hasret, fiziksel yorgunluk, depresyon ve 

anksiyete ile tükenmişlik tabloları içerisinde,   

 Döner sermayede tavan katsayısına takılındığından eksta ücret elde edememe, 

 Ek ödeme katsayıları düşük, 

 Kurumların PDC’ lerinde yalancı doluluk (geçici görev, ücretsiz izin, doğum izni, 

öğrencilik) olduğundan yeterince personel desteği sağlanamamakta ve az sayıda personel ile 

hizmet vermek zorunda kalınması, 

  

Ekip işbirliği eksikliği, 

 Sertifikalı hemşire sayısı, sertifikasyon programlarının sıklığı ve kapasitesi yetersizliği, 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlarının YOĞUN BAKIM SERTİFİKASYONU 

yapılmaması…. 

 Yatak başına düşen uzman doktor sayısının belirtilmemesi (örneğin; 10:1) 

 YANIK YBÜ yatak sayılarının yetersizliği 

 Hemşire sirkülasyonlarının yüksek olması (enaz çalışabilirlik süresi belirlenmeli) 

 Yardımcı personel yetersizliği (YBÜ TEKNİKERİ, HASTA BAKIM TEKNİKERİ, 

eğitim, branşlaşma, yeni bölümler açılması, görev tanımı), 

Fizyoterapist (solunum, ekstremite, yutma) görevlendirilmesi, 

Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanlarının ilgili anadala ait YBÜ’ nde çalışmasının sağlanması, 

 Hastanede çalışan tüm hemşirelerin en az 6 ay süreli olarak YBÜ’ nde hizmet içi eğitimi 

almalarının sağlanması mevcut durumun sorunları gibi görülmektedir, 

İstanbul’ daki YBÜ’ nde Hizmet Alanlar açısından mevcut durum analizi ve hedefler: 

Taburcu edilememe ve YBÜ’ nden direnaj zorlukları (servise, uygun basamak), 
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 Girişler azaltılmalı, 

 Yatış süresi kısaltılmalı, 

 Çıkış hızlandırılmalı, 

 YBÜ yatak sayısı < YBÜ ihyiyacı olan hasta sayısı ??? (Akılcı YBÜ yönetimi), 

 Çocuk YBÜ yatak sayısının azlığı, 

Hastaların YBÜ’ nden taburcu edilmelerinde Sosyal Hizmetler Desteğinin kurallarla 

belirlenmesi ve hasta yakınlarına algoritmik olarak sunulması, 

 Taburculuk sonrası rehabilitasyon hizmetlerine ulaşımın kolaylaştırılması, 

 Hastaların taburcu sonrasında güvenli bakım hizmeti almasının sağlanması (Evde Bakım, 

Palyatif Bakım Ünitesi, Servis, ÇIKIŞ ÜNİTESİ?), 

 YBÜ sorumlusunun hastayı servise taburcu etme konusunda tam yetkili olması ve ilgili 

kliniğe hastanın taburculuğunu sağlaması amaçlanmalıdır. 
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‘İstanbul Sağlık Hizmetleri Raporu 2017’ Sağlık Mensupları Dayanışma Toplum Sağlığı ve 

Çevreyi Koruma Derneği (Sağlık–Der) İstanbul İl Başkanlığının  ve İstanbul İl Sağlık 

Müdürlüğü’nün  21 Ekim 2017 tarihinde İstanbul İlindeki sağlık hizmetlerinin mevcut 

durumunun analiz edilmesi ve gelecek hedeflerinin ortaya çıkarılması amacıyla 

gerçekleştirdiği “İstanbul Sağlık Hizmetleri Raporu Çalıştayı” kapsamında hazırlanmış olup 

tüm hakları ve yayın hakları Sağlık-Der İstanbul Şubesine aittir. 

 

 

 

 

 

 

 

 


