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1. SAĞLIK VE HASTALIK KAVRAMLARI
Doç.Dr. Selma SÖYÜK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Sağlık Kavramına Genel Bir Bakış
1.1.1. Sağlığın Tanımı
1.2. Sağlık Kavramını Açıklayan Modeller
1.2.1. Tıbbi Model
1.2.2. Holistik Model
1.2.3. İyilik Modeli
1.2.4. Çevre Modeli
1.3. Hastalık Kavramı
1.4. Sağlığı Etkileyen Etmenler
1.4.1. Çevre
1.4.2. Yaşam Biçimi
1.4.3. Kalıtım
1.4.4. Sağlık Hizmetleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Sağlık kavramını açıklayan modeller nelerdir?

2.

Sağlık ve hastalık nedir?

3.

Sağlığı etkileyen etmenler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sağlık Kavramı

Öğrenciler sağlık kavramını
açıklayabileceklerdir.

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Kavramını
Açıklayan Modeller

Tıbbi Model, Holistik Model
İyilik Modeli ve Çevre
Modeli

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Hastalık Kavramı

Hastalık ve sağlık
kavramlarını
tanımlayabilmek

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Bireylerin sağlıkları üzerinde
Sağlığı Etkileyen Etmenler etkili olan temel faktörleri
anlamak

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar


Sağlık



Hastalık



Sağlığın belirleyicileri
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Giriş
Sağlık işletmelerinin özellikleri ve sağlık işletmeleri yönetimine geçmeden önce sağlık
ve hastalık kavramlarının bilinmesi gereklidir. Sağlık en yaygın olarak tüm toplumlarda
kaybedildiğinde değeri anlaşılan bir servet olarak görülür. Ancak genelde de en ihmal edilen
değer de sağlıktır.
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1.1. Sağlık Kavramına Genel Bir Bakış
Günümüzde sosyologlar, psikologlar, ekonomistler ve politika analizi ile uğraşanlar
hastalık (illness) ve sağlığın ne anlama geldiğinin ortaya konulması, sağlık sorunlarının
çözümlenmesi ve bu kavramların net olarak tanımlanabilmesi amacıyla çok çeşitli araştırma
ve çalışmalar yapmaktadırlar.

1.1.1. Sağlığın Tanımı
Geleneksel olarak, sağlık kavramı, hastalığın olmayışı şeklinde algılanmış ve
tanımlanmıştır. Bu tanım ise hastalık kavramını ön plana çıkarmıştır. Ancak sağlığın
tanımlanması çok kolay olmamış ve çok farklı görüşler ortaya atılmıştır. Günümüzde en çok
kabul görmüş olan sağlık tanımı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1948 yılında yapılmış olan
tanımdır. Bu tanıma göre, sağlık; "yalnızca hastalık veya sakatlığın olmayışı değil, bedence,
ruhça ve sosyal yönden tam bir iyilik" halidir. Bu tanımda bedensel ve ruhsal iyilikten daha
çok sosyal iyilik haline vurgu yapılmaktadır.
DSÖ’ nün tanımında göze çarpan nokta, sağlığın sosyal bakımdan iyilik hali olarak da
tanımlanmasıdır. Sağlık, hastalık, sakatlık gibi fiziksel rahatsızlık yanında, ruhsal ve
toplumsal rahatsızlıkların da bulunmamasını gerektirir. Bu çerçevede, sağlığın yalnızca
bireysel bir sorun olarak kabul edilemeyeceği toplumsal bakışın ve toplumdan kaynaklanan
etkileşimin de dikkate alınması gereği açık biçimde saptanabilmektedir. Sağlıklı bireylere
sahip olmak, toplumsal barışın ve ekonomik kalkınmanın da temel unsuru sayılmaktadır.
Kişinin sosyal yönden tam iyilik halinde olmasının ön koşulu sosyal yaşantısının sağlıklı
olmasıdır.
Sağlık kavramının yanı sıra, sağlıkla ilgili kavramlar da genellikle net bir biçimde
tanımlanamamaktadır. Hastalık kavramına ileriki bölümde yer verilecektir.
Sakatlık, kişilerin bedensel aktivitelerini ve duyularını etkileyen, kaza veya hastalıklar
sonucu organlarda meydana gelen fonksiyon kaybıdır. Örneğin kişiler bir iş kazası sonucu
kolunu, bacağını veya gözünü kaybederek iş göremez duruma düşebilir.
Bedensel iyilik hali; hasta ya da sakat olmama durumudur.
Ruhsal iyilik hâli ise kişinin çevresiyle uyum içinde yaşaması, güçlüklere
direnebilmesi, yeni koşullara uyum gösterebilmesidir. Kişilerin etkileşim içinde olduğu
çevresinden olumlu etkilenmesi sosyal iyilik hâlidir.
Günümüzde DSÖ’nün tanımına da bazı eleştiriler getirilmektedir. Kişiler hangi
kriterlere ulaştıkları takdirde sağlıklı olacaklar ya da hangi standartları yerine getirdiklerinde
tam bir iyilik halinde olacaklardır? Bu tanıma göre kimin ne kadar sağlıklı olduğunu ölçmek
mümkün olmamaktadır. Kronik bir hastalık varlığında da iyilik halinden söz edilebilir. Kendi
bakımını yerine getiren bir hasta getirmeyene göre fiziksel yönden iyilik halindedir.
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DSÖ'nün tanımına yönelik olarak yapılan bir diğer eleştiri, algılanan iyilik halinin
sağlık statüsünü gerçekten iyi bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı yönündedir. Çünkü iyilik hali
olarak ifade edilen kavram yoksulluk, işsizlik, kültürel normlar, ailevi ilişkiler, politik rejimler
ve savaşlar gibi iyilik halini azaltan bir çok faktörden etkilenmektedir. Bu nedenle iyilik hali
kavramının tanımlanması ve ölçülmesi oldukça zordur.
Bir diğer eleştiri, sağlığın farklı kültürlerde farklı şekillerde tanımlandığına ve bundan
dolayı DSÖ'nün tanımının uluslararası düzeyde başvurmak için oldukça geniş ve kapsamlı
olduğuna işaret etmektedir. Fiziksel iyilik, sosyal iyilik hali ve ruhsal iyilik hali ile ilgili
görüşleri birbirinden farklı olduğu için hangi koşullar altında ideal bir sağlık durumunun
yakalanacağı konusunda da bir netlik bulunmamaktadır. Bu durum da, herkese sağlık
amacının gerçekleşmesini zorlaştırmaktadır.
Sağlık kavramı subjektif ve objektif olarak ele alınmaktadır;
Subjektif Sağlık Algısı: Bireyin kendisini fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak nasıl
algılandığını ifade eder. Birey, hasta olmadığı halde kendisini hasta ya da hasta olduğu halde
kendisini sağlıklı hissedebilir.
Objektif Sağlık Algısı: Doktor muayenesi ve tanı testleri sonuçlarına göre belirlenen
bir hastalığın olmaması durumudur.
Sağlık tüm dünyada evrensel insan haklarının başında gelmektedir ve tüm ülkeler
vatandaşlarının sağlık hakkını korumakla yükümlüdür. Ülkemizde sağlık hakkı ilk kez 1962
Anayasası’nda yer almıştır. 1982 Anayasası’nda da herkesin yaşama, maddi, manevi varlığını
koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğu belirtilmektedir. Anayasanın 56.maddesi sağlık ile
ilgili şu hükümleri getirmektedir. “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yasama hakkına
sahiptir. 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
(1982 Anayasası)”.

1.2. Sağlık Kavramını Açıklayan Modeller
Sağlığın tanımlanmasına yönelik olarak çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu
modeller konusunda kesin bir ayırım yoktur. Ancak literatürde bu modeller genel olarak dört
ana başlık altında toplanmıştır. Bu modeller;
- Tıbbi Model (The Medical Model)
- Holistik Model (The Holistic Model)
- İyilik Modeli (The Wellness Model) ve
- Çevre Modeli (The Environmental Model) dir.
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1.2.1. Tıbbi Model
Bu model tıp bilimiyle uğraşan sağlık profesyonelleri tarafından tanımlanan bir
modeldir. Modele göre; sağlığın tanımını sadece hastalığın yokluğu olarak ifade edilmektedir.
Daha açık bir ifadeyle, vücudun herhangi bir yerinde bir dizi semptom ve işaretlerle kendini
belli eden, bazı patolojik bulguların ya da anormalliklerin yokluğu şeklinde tanımlanan bir
modeldir. Tıbbi model aynı zamanda sağlığın ölçülmesine yönelik ölçütler ele alınmaktadır.
Bunlardan bebek ölüm hızı ve kaba ölüm hızı gibi ölüm istatistikleri ülkelerin sağlık
durumunu ortaya koyan ölçütlerdir.
Bu modele göre; kişilerin yapabildiği fonksiyonlar ve sakatlık durumu aşağıdaki
şekillerde sınıflandırılmaktadır:
• Tedavi edilebilen durumlar,
• Hastalığa ve sağlık statüsündeki bozulmalara rağmen, kişilerin fonksiyonlarını yerine
getirebildiği durumlar,
• Kişilerin fonksiyonlarını birtakım kısıtlamalar ile yerine getirebildiği durumlar,
• Birtakım aktivitelerde kısıtlılıklar olmasına rağmen kişilerin kendi kendine
yetebildiği durumlar,
• Kişilerin kendi kendilerine yetemediği durumlar olarak ifade edilmektedir.
Tıbbi modelde hastalıklar da yaşanılan çağa ve yaşanılan ülkeye göre değişiklik
şekilde sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmada hastalıklar, enfeksiyon ve bulaşıcı hastalıklar
olarak sınıflanabildiği gibi; öldürücü olmayan hastalıklar, akut ve yaşa bağlı olarak sağlık
statüsünün bozulması ve kronik hastalıklar gibi fonksiyonel bir biçimde de
sınıflandırılabilmektedir. Bu kronik hastalıklar, 20. yüzyılda gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerde yaygın bir biçimde görülmektedir.
Tıbbi modelde hastalıkların sınıflandırılması, ölümden optimum sağlık durumuna
kadar uzanan geniş bir yelpazede sağlık seviyesinin ölçülmesine izin vermektedir. Tıbbi
model son yıllarda aktivitelerdeki sınırlılıkları, yetersizliği ve fonksiyonelliğin ölçümünü de
kapsar hale gelmiştir.
Modele çeşitli eleştiriler yapılmıştır. Modelde koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine
yer verilmediği ifade edilmektedir. Yine modelde sosyal sağlığın göz ardı edildiği ve teşhis
sırasında yapılan işlemlerin ve kullanılan ilaçların yan etkilerinin de hastanın sağlığına
olumsuz etkiler yapabileceği ancak buna modelde yer verilmediği yapılan eşletiriler
arasındadır.
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1.2.2. Holistik Model
Bu model sağlığı bir insanın bütünüyle sağlıklı olma hali olarak fiziksel sağlıkla
beraber aynı zamanda sağlığın sosyal ve ruhsal yönlerini de içeren bir tanımla yapmıştır.
Modelde sağlık, tıbbi modeldeki hastalık ve zayıflık gibi negatif açıdan ele alınmamış sağlığın
pozitif yönü ve iyilik hali gibi kavramlar üzerinde odaklanılmıştır. Buna göre pozitif açıdan
sağlık; iyilik hali, etkililik ve çalışmaya duyulan isteklilik olarak tanımlanmaktadır.
Bu model içinde en yaygın kullanım bulan sağlık tanımı DSÖ'nün yaptığı tanımdır.
DSÖ'nün tanımı çerçevesinde sağlığı ölçmek için çeşitli modeller geliştirilmiştir. Getirilen
modellerde fiziksel sağlık tıbbi açıdan ölçülmektedir. Sosyal sağlık ise görev ve rol
performansı açısından ele alınmakta, ruhsal sağlık da bireylerin genel mutluluğu şeklinde
değerlendirilmektedir.
Model günümüzde geniş ölçüde kabul gören bir nitelik taşımaktadır. Ancak DSÖ'nün
tanımına yukarıda belirtildiği gibi bir takım eleştiriler hala yapılmaktadır. DSÖ'nün tanımıyla
ilgili görüş birliğine varılan eleştiri; bu tanımın gereğinden fazla basitleştirilmiş ve özet bir
tanım olduğu ve oldukça idealist bir nitelik taşıdığıdır.
Modeldeki gibi her üç yönden iyilik halindeki birey sayısının tüm toplumlarda çok
olmadığı özellikle gelişmiş ülkelerde insan ilişkilerinde ve sosyal yaşamda giderek
bireyselleşmenin ön plana çıkmasıyla sosyal iyilik halinin zor olduğu görüşü hakimdir.
Bu modele her ne kadar eleştiriler getirilse de hala geçerli ve kabul edilen bir
modeldir.

1.2.3. İyilik Modeli
İyilik modeli olarak nitelendirilen bu model, DSÖ' nün tanımında yer alan iyilik hali
teriminin daha kapsamlı bir açıklamasını içermektedir. Bu modelde sağlık, hissetme durumu
olarak tanımlanmaktadır.
İyilik modelinde sağlık kavramı, profesyonel olmayan kişilerin sezgisine göre fiziksel
iyilik hâli, rahatlık, enerji ve faaliyetleri yerine getirebilme yeteneği olarak ele alınmaktadır.
İyilik modeli, sağlık durumundaki mükemmeliyet ve geleceğe yönelik olarak sağlık
durumunda bir iyileşme ve gelişme üzerinde odaklaşmaktadır. Modelin temel amacı iyilik
hâlini ortaya koyan koşulları yükseltmektir.
Bu model dört boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar;
• Fiziksel aktivite
• Bilinçli beslenme
• Stres yönetimi
• Kendine karşı sorumluluk olarak ifade edilir.
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Bu modelde bireyi sürekli olarak mükemmele doğru giden ve gelişen bir sistem olarak
görme eğilimi söz konusudur.

1.2.4. Çevre Modeli
Bu model sağlığı sistem yaklaşımı içinde ele alarak tanımlar. Çevre modelinde
bireylerin çevreden ve yaşadığımız dünyadan tam anlamıyla soyutlanmasının mümkün
olamayacağı ifade edilmektedir. İnsanlar hem kendileri yaptıklarıyla çevrelerini ve dünyayı
etkilemekte, hem de çevreden etkilenmektedirler.
Bu modelde bazı yazarlar sağlığı, canlıların çevresine uyum sağlayabilmesi için
gösterdiği uyum, adaptasyon olarak tanımlamaktadırlar. Hastalık ise, yanlış bir durum ve
uyumsuzluk olarak nitelendirilmektedir. Başka bir tanımlamada sağlık, organizmanın aşırı
ağrıdan, rahatsızlıktan, yetersizlikten veya normal faaliyetlerini de içerecek şekildeki
kısıtlamalardan etkilenmeyecek şekilde bir denge kurabilme ve sürdürebilme kapasitesi olarak
anlatılmaktadır.

1.3. Hastalık Kavramı
Sağlık ve hastalık kavramları hala üzerinde tartışılan konulardan biridir. Hastalık
kavramı en genel olarak sağlığın olmayışı olarak tanımlanabilmektedir.
Hastalık; hemen her zaman organizmada bir organın, bir maddenin ya da bir sürecin
bütünün işleyişinden yalıtılması ya da bütünlüğün bozulması ile ortaya çıkar. Hastalık
“kişinin zihninde, bedeninde, ruhunda ya da dünya ile bağlantısında istenmeyen bir durum”
olarak tanımlanmaktadır. Hastalık, bir doku, organ ya da sistemin gözle görülebilir,
ölçülebilir belirtilerle ortaya çıkan ve kişilerde belirli yakınmalarla kendini belli eden
fonksiyon bozukluğudur.
Hastalık kavramı ayrıca, sadece doku ve hücrelerde yapısal ve fonksiyonel olarak
anormal değişikliklerin yarattığı bir durum değil, bireyin fiziksel, emosyonel, entelektüel,
sosyal ve ruhsal fonksiyonlarının daha önceki haline göre azalması veya tükenmesi durumu
olarak da tanımlanabilir.
Hastalık kavramı da duruma göre farklı anlamlara gelebilen tartışmalı bir kavramdır.
Hastalık kavramımın bireye ve hekimlere göre farklı açılardan tanımlanabileceği üzerinde
durulmaktadır. Hekimler açısından “hastalık” kavramı, objektif bir durum olup insan
vücudundaki organlar ya da sistemlere ilişkin patolojiyi tanımlar. Hekimlerce konulan
hastalık tanısı, başka hekimlerce de gözlemlenebilen, ölçülebilen bazı belirti ve bulgulara
dayanan bir durumdur. Bireyler için “hastalık”, sübjektif bir durum olup bireyin olağan dışı
semptomlarını algılaması ve değerlendirmesi ile ilgilidir. Bu algılama ve değerlendirme süreci
bireyden bireye farklılık gösterdiği gibi birey ile hekim arasında da farklı
yorumlanabilmektedir. Kendisini “hasta” hisseden bir kişiye hekim tarafından “sağlam” tanısı
konulabildiği gibi, kendisini “sağlam” hisseden bir başka kişiye hekim tarafından ciddi
şekilde “hasta” tanısı konulabilmektedir.
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Hastalık kavramı, çağdaş dönüşümler sonucu sağlık kavramına göre önemini
yitirirken; hastalıkların tedavisinden çok hastalanmadan önce bireyleri koruma ve sağlığın
sürdürülmesi ön plana çıkmıştır. Akut hastalıklardan çok süreğen hastalıkların önemli bir
sağlık sorunu olduğu günümüz toplumlarında, bu hastalıklarla yaşayan bireyler için izlem,
bakım kalitesi, yaşam kalitesi gibi kavramlar sıkça kullanılmaya başlamıştır. Aynı zamanda
bu dönüşüm, sağlık- hastalık olgusunda devamlılığı ve bozulmayı etkileyen etmenler üzerinde
yoğunlaşmaya yol açmıştır.
Tablo 1.1: Sağlık ve Tıpta Çağdaş Dönüşümler
Geleneksel Görüş

Çağdaş Görüş

Hasta

Birey

Hastalık

Sağlık

Hastane

Topluluk

Akut

Kronik

Bakım

Koruma

Müdahale

Gözetim

Tedavi

Bakım

Günümüzde hastalık nedenleri değişmekte ve çoğunluğu da önlenebilir
gözükmektedir. Artık sigara kullanımı, stres gibi yaşam biçimi faktörleri bireysel düzeyde;
gelir, işsizlik, konut ve yoksulluk ise yapısal düzeyde önemli sağlık belirleyicileri olarak
kabul edilmektedir. Böylece sosyoloji ve tıp, hastalık ve rahatsızlık yerine sağlık üzerinde
odaklanmaktadır.
Hastalık kavramı da tıpkı sağlık kavramı gibi bireyler - toplumlar arasında ve aynı
toplumda zaman içerisinde de farklılık gösterebilmektedir. Örneğin kilolu olmak bazı
toplumlarda hastalık sayılırken bazılarında zenginlik, iyi beslenme göstergesi şeklinde
algılanabilmektedir. Bu kavramların hekimler, bireyler ve toplum tarafından farklı
algılanabiliyor olması ciddi sonuçlara yol açabilmektedir.

1.4. Sağlığı Etkileyen Etmenler
DSÖ, sağlığı temel insan haklarından biri olarak görmektedir. Buna göre tüm
insanların temel sağlık kaynaklarına erişimi olmalıdır. Kapsamlı bir sağlık anlayışına göre,
sosyal ve ekonomik koşulları ve fiziksel çevreyi yöneten tüm sistem ve yapılar, faaliyetlerinin
birey ve toplum sağlığı ve refahı üzerindeki etkisine ilişkin sonuçları dikkate almalıdır.
Kişilerin sağlıkları, kendilerini çevreleyen sosyal ve fiziksel unsurlardan ve kendi
kişisel özelliklerinden etkilenirken, aldıkları hizmetler de sağlık örgütünün ve sağlık insan
gücünün özelliklerinden doğrudan etkilenmektedir. Blum sağlığı dört temel faktörün
etkilediğini belirtmiştir. Bu faktörler:
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1.

Çevre

2.

Davranış- Yaşam Şekli

3.

Kalıtım

4.

Sağlık Hizmetleridir.

Sağlığı etkileyen bu dört ana unsur yanı sıra hükümet politikaları, nüfus yoğunluk ve
hareketlilikleri, doğal kaynaklar, doğa, kültürel yapı, ekonomik etmenler, iklim, ülke tarihi,
epidemiyoloji, beslenme, cinsiyet, aile içi ilişkiler gibi pek çok unsur sağlığı etkileyen diğer
etmenlerdir.

1.4.1. Çevre
Tabiatta tüm canlıların yaşadığı bir çevre vardır. Sağlığı etkileyen en önemli unsur
çevredir. Objenin dışında, etrafında olan her şey çevreyi oluşturur. Çevre biyolojik çevre,
fizik çevre ve soysal çevre olarak üçe ayrılabilir.
Biyolojik Çevre: Biyolojik
mikroorganizmalardan oluşmaktadır.

çevre

genel

olarak

bitkiler,

hayvanlar,

Mikroorganizmalar: Çevrede hemen her yerde yaygın olarak bulunurlar. Bazıları
insan üzerinde hiçbir etki yapmamaktadır. Bazıları yararlı olabilmekte, bazıları ise zararlı
olmaktadır. Verem, tifo, kolera, kızamık, menenjit, kaba kulak gibi hastalıklara zararlı
mikroorganizmalar neden olmaktadır.
Vektörler: Vektörler pek çok hastalığın taşıyıcıdır. Kara sinek, sivri sinek, bit, pire,
hamam böceği gibi mikrop taşıyan eklem bacaklılar tarafından taşınır.
Bitkiler ve hayvanlar: İnsanlar besin kaynaklarını bitkiler, hayvanlar ve hayvansal
ürünlerden karşıladıkları için bitki yetiştirmede ve hayvanların beslenmesinde kullanılan
kimyasal maddeler insan sağlığını yüksek miktarda tehdit etmektedir. Bitkilerin üretiminden
tüketimine kadar hemen her aşamada kirlenme riski bulunmaktadır. Gıdaların kirli sularla
yetiştirilmesi, kirli sularla yıkanması, kirli ve hastalık etkeni taşıyan kaplarda saklanması, gıda
hazırlayan ve işleyenlerin patojen etkeni gıdalara taşıması en önemli kirlenme yollarıdır.
Tükettiğimiz besinlerde meydana gelen bozulmalar sonucunda sağlığımızın ciddi
oranlarda olumsuz etkilenmektedir. Tarımda zararlı gübrelerin kullanılması, GDO gibi
teknoloji ile sağlığa uygun olmayan ancak verimi yüksek olan tarım ürünlerinin üretilmeye
devam edilmesi, hayvan ırklarında sırf verim sağlamak adına gen oynaması yapılması sonucu
biyolojik çevremiz sağlımızı olumsuz olarak etkilemeye devam etmektedir. Besinlerin içine
konulan ve ömrünün uzamasını sağlayan kimyasallarda olumsuz etkenlerdendir.
Hayvanlar da bazen sağlığımız üzerinde olumsuz etkiler yapabilmektedirler. Hem
insanda hem hayvanda ortak görülen hastalıklara zoonozlar denir. Kuduz hastalığı buna
örnektir. Bazen insana hastalık, hastalıklı hayvanların besinleri ile de bulaşabilir. Brusella süt
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ürünleri ile bulaşan böyle bir hastalıktır. Ayrıca çevremizdeki akrep, yılan ve örümcek gibi
zararlı hayvanlar da insana zarar verebilir.
Fizik Çevre: İnsan sağlığını etkileyen önemli unsurları fiziksel çevre oluşturur.
Termal koşullar, aydınlatma, gürültü, radyasyon, basınç, titreşim, maruziyetler, hava kirliliği,
su kirliliği, toprak kirliliği, lağım ve pis sular, çöpler, gübreler, konutlar, iklim, hava, gürültü,
kamuya açık yerler, mezarlıklar başlıca fiziksel faktörlerdir. Bu faktörlerin temiz olması
insanların elindedir. Uyulması gereken çeşitli kurallar bu faktörlerin sağlıklı duruma
getirilmesini sağlar.
Fiziksel etmenler doğayı bilinçsiz bir şekilde kullanan insan sayısının her geçen gün
artmasıyla birlikte etkilerini daha net bir şekilde göstermeye başlamıştır. Akarsuların
kirletilmesi sonucunda içme sularında mikropların artıp bu mikropların insanları hasta etmesi
en önemli fiziksel etkiler arasında gösterilmektedir.
Yanlış binalar yapılması, doğanın yapısının bozulması v.b. pek çok unsurdan dolayı
doğanın dengesi ve iklim yapısı değişmekte ve bu değişimler sağlığı olumsuz olarak
etkilemektedir. İklim yapısındaki değişiklikler sonucu kuraklıklar artmış, su kaynakları
azalmış, doğal afetlerde önemli artmalar gözlemlenmiştir.
Teknolojinin gelişmesi beraberinde pek çok olumsuzluğu da getirmektedir. Kurulan
fabrikaların bacalarından sızan gazlar, fabrika atıkları çevre ve hava kirliliğine neden
olabilmektedir. Fizik çevrenin en önemli etkileri hava ve çevre kirliliği sonucunda kendini
göstermektedir.
Yaşadığımız ve çalıştığımız binaların boyaları, kullanılan malzemeler, aydınlatılması,
temizlikte kullanılan kimyasallar önemli etkenlerdir.
Sosyal Çevre: Sağlığımız etkileyen bir diğer çevresel faktör sosyal çevredir. Meslek,
ekonomik gelir, sosyal sınıf, eğitim, mülkiyet, etnik yapı., din, medeni durum, cinsiyet,
politik koşullar, aile yapısı, nüfus hareketliliği bu etmenler arasında sayılabilir.
Sosyal adaletsizlikler,
etkileyebilmektedir.

gelir

dağılımındaki

dengesizlikler

sağlık

düzeyini

1.4.2. Yaşam Biçimi
Bireyin yaşam tarzı ve alışkanlıkları sağlık durumu üzerinde çok etkilidir. Kişinin
sağlık kuruluşuna gitme sıklığı, hijyen alışkanlıkları, uyku düzeni, beslenme şekli, sigara alkol
gibi bağımlılıkları, araç kullanması, kurallara uyumu, tutumları, değer yargıları, hekimin
dediklerini uygulama vb. davranışları sağlığını etkileyecektir.
Günümüzde, egzersiz, diyet, sigara içme ve stres gibi yaşam biçimi unsurlarının
sağlığı ve kalp damar hastalık riskini etkilediği, kalp hastalığı, hipertansiyon ve diyabet gibi
kronik hastalıklardaki iyileşme ve ölüm oranlarının yaşam biçimi değişiklikleri ile önemli
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ölçüde azaltılabildiği bilinmektedir. Çalışmalar, yaşam biçimi ile sağlık durumu, sağlık bakım
kullanımı ve sağlık bakım sistemleri arasında ilişki olduğunu göstermektedir.
Sağlıklı yaşam biçimi, bireyin sağlığını etkileyebilecek davranışlarını kontrol
edebilmesi, günlük aktivitelerini düzenler iken kendi sağlık durumuna uygun davranışları
seçmesi olarak tanımlanmıştır. Bu davranışları tutum haline dönüştüren birey, sağlıklı olma
halini sürdürebildiği gibi, sağlık durumunu daha iyi bir seviyeye getirebilir.
Yaşam biçimi içinde en önemli etmenlerden birisi beslenmedir. Obezite çağımızın en
önemli hastalığıdır ve beslenme şekli ile yakından ilişkisi vardır. Aşırı yağlı yiyecekler yeme
beraberinde pek çok hastalığı da getirmektedir.
Bireylerin stres ve stresle başa çıkma durumları da sağlıklarını önemli ölçüde etkiler.
Günümüzün yaşam koşulları bireyleri daima stres içine itmektedir. İş ortamındaki rekabet,
büyük şehirlerdeki trafik, ekonomik durum, ülkedeki belirsizlikler, aile yaşamı vs bireyi
sürekli bir stres ortamına itmektedir. Stresin organizma üzerinde çok olumsuz etkileri
bulunmaktadır.

1.4.3. Kalıtım
Kalıtım, canlılar arasındaki benzerlik ve farklılıkların, ortaya çıkmasını sağlayan,
bunların anne babadan çocuğa nasıl geçtiğini, kalıtsal hastalıkları ve tedavileri inceleyen bilim
dalıdır. Aynı tür canlılar kendi aralarında görünüş olarak farklılık gösterirler (saç rengi, göz
rengi vb. ). Kalıtımın diğer bir adı da soyaçekimdir.
Bireysel sağlık yaşam biçimi, çevre, beslenme şekli gibi unsurların yanı sıra en çok da
genetik yapısı tarafından belirlenir. Genler ailemizden bize geçen özellikleri taşıyan ve
kromozomlar üzerine yerleşmiş, DNA dizininden oluşan en küçük yapı taşlarıdır.
Kişinin genleri onun potansiyelini oluşturmakta, çevresi ise bu potansiyeli sınırlamada
veya ortaya çıkarmada yardımcı olmaktadır. Örneğin bazı ilaçların kullanımı, enfeksiyonlar,
beslenme bozukluğu veya sosyoekonomik yoksunluk kişinin genetik potansiyeline göre farklı
sonuçlar ortaya çıkarır. Bu hastalıkların bir bölümü doğum öncesi tanı ya da genetik danışma
yöntemleri ile önlenebilmektedir, çok daha az bir bölümü de erken tanı konulduğunda tedavi
edilebilmektedir. Tıp alanındaki ilerlemeler modern toplumun sağlığını olumlu yönde
değiştirmiştir. Özellikle tıp alanındaki son yıllarda sağlanan ilerlemelerle sağlıklı çocuk sahibi
olabilmek mümkün olabilmektedir.
Günümüzde Şizofreni, kalp hastalıkları, Şeker Hastalığı gibi pek çok hastalığın kalıtım
yolu ile aktarıldığı kabul edilmektedir. Ancak kişilerde belirli bir hastalığa yatkınlık
bulunmasına rağmen yaşam boyu ortaya çıkmayabilmektedir. Hastalığa yatkınlığın yanı sıra
kişilerde sigara-alkol kullanma, strese maruz kalma, dengesiz beslenme gibi hastalığı ortaya
çıkarabilen risk faktörlerinin varlığı önemlidir. Örneğin, Şeker Hastalığı’nın ortaya
çıkmasında şişmanlık ve stresin önemli ölçüde etkili olduğu belirtilmektedir.
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Akraba evlilikleri bu hastalıkların ortaya çıkmasında ve bazı birçok genetik hastalıkta
etkili olmaktadır.
Kalıtsal (genetik) hastalıklara yaklaşımda temel ilke bunların ortaya çıkmasını
engellemektir. Bu konuda toplum bilinçlendirilmelidir. Genetik hastalık riski taşıyan çiftlerin
genetik danışmanlık almaları bu sorunların ortaya çıkmasının engellenmesinde veya erken
tanı ve tedavide önemli rol oynayacaktır.

1.4.4. Sağlık Hizmetleri
Sağlık hizmetleri sağlığın, korunması, geliştirilmesi, gerektiğinde tedavi edilmesi ve
rehabilitasyon çalışmalarını içeren hizmetlerdir. Sağlık hizmetlerinin amacı kişilerin sağlıklı
olmasını sağlamak ve bunu koruyup geliştirmek yoluyla toplumu sağlıklı kılmaktır. Bu amaç
çevreye, topluma ve kişiye yönelik sağlık hizmetlerinin arzını ve talebini kapsar ve bu yolla
ulaşılacak son hedef sağlıklı dünyayı oluşturmaktır.
Alma-Ata Bildirgesi’nde herkesin temel sağlık hizmetlerine erişiminin olması
gerektiği ve bireylerin buna dahil olması gerektiği vurgulanmaktadır. Sağlık hizmetlerine tüm
vatandaşların eşitlik ve hakkaniyet içinde, ihtiyaç ve beklentilerine uygun, kaliteli, ulaşılabilir,
yeterli, bilimsel yönetim ilkeleri ile yönetilen, bölgeler ve sosyoekonomik gruplar arası sağlık
düzeyi farklılıklarını azaltıcı, hasta haklarına saygılı, birey-aile ve toplumu bilgilendirip
bilinçlendiren hizmetler verilmesi önemlidir. Ancak bu şekilde sağlıklı toplumlar oluşabilir.
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Uygulamalar
DSÖ’ne göre sağlık; yalnızca hastalığın ya da sakatlığın olmayışı değil, bedence,
ruhça ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Günümüzde DSÖ’nün bu tanımına bazı
eleştiriler getirilmektedir. Kişiler hangi kriterlere ulaştıkları takdirde sağlıklı olacaklar ya da
hangi standartları yerine getirdiklerinde tam bir iyilik halinde olacaklardır? Tanıma göre,
kimin ne kadar sağlıklı olduğunu ölçmek mümkün olmamaktadır. Kronik bir hastalık
varlığında da iyilik halinden söz edilebilir. Kendi bakımını yerine getiren bir hasta
getirmeyene göre fiziksel yönden iyilik halindedir. Bir diğer eleştiri ise iyilik hali kavramının
tanımlanması ve ölçülmesi oldukça zor oluşudur. Bir başka eleştiri ise sağlığın farklı
kültürlerde farklı şekillerde tanımlandığına ve bundan dolayı DSÖ'nün tanımının uluslararası
düzeyde başvurmak için oldukça geniş ve kapsamlı olduğuna işaret etmektedir. Sağlığı genel
olarak sübjektif sağlık ve objektif sağlık olarak ayırmak mümkündür. Sağlık kavramını
açıklayan modeller ise dört temel başlıkta toplanmıştır. Bunlar;


Tıbbi Model



Holistik Model



İyilik Modeli



Çevre Modelidir.

DSÖ, sağlığı temel insan haklarından biri olarak görmektedir. Buna göre tüm
insanların temel sağlık kaynaklarına erişimi olmalıdır. Kapsamlı bir sağlık anlayışına göre,
sosyal ve ekonomik koşulları ve fiziksel çevreyi yöneten tüm sistem ve yapılar, faaliyetlerinin
birey ve toplum sağlığı ve refahı üzerindeki etkisine ilişkin sonuçları dikkate almalıdır.
Kişilerin sağlıkları, kendilerini çevreleyen sosyal ve fiziksel unsurlardan ve kendi
kişisel özelliklerinden etkilenirken, aldıkları hizmetler de sağlık örgütünün ve sağlık insan
gücünün özelliklerinden doğrudan etkilenmektedir. Blum sağlığı dört temel faktörün
etkilediğini belirtmiştir. Bu faktörler:
1.

Çevre

2.

Davranış- Yaşam Şekli

3.

Kalıtım

4.

Sağlık Hizmetleridir.

Sağlığı etkileyen bu dört ana unsur yanı sıra hükümet politikaları, nüfus yoğunluk ve
hareketlilikleri, doğal kaynaklar, doğa, kültürel yapı, ekonomik etmenler, iklim, ülke tarihi,
epidemiyoloji, beslenme, cinsiyet, aile içi ilişkiler gibi pek çok unsur sağlığı etkileyen diğer
etmenlerdir.
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Uygulama Soruları
1.

DSÖ’ne göre sağlık nedir? Sağlık tanımına getirilen eleştiriler nelerdir?

2.

Sağlığı açıklayan modeller nelerdir? Aralarında ne gibi farklar ve benzerlikler

3.

Hastalık ve sağlık kavramları arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir?

vardır?

4. Sağlığı etkileyen temel etmenler nelerdir? Her birinin sağlık üzerindeki etkilerini
tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; sağlık ve hastalık kavramlarının tanımını, sağlığı etkileyen etmenleri ve
sağlığı açıklayan modelleri öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Bireyin kendisini fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak nasıl algıladığı hangisinin
konusudur?
a) Objektif Sağlık
b) Subjektif Sağlık
c) Biyolojik Sağlık
d) Tam Sağlık
e) Makro Sağlık
2) Doktor muayenesi ve tanı testleri sonuçlarına göre belirlenen bir hastalığın
olmaması durumuna …….…. denir
3) Vücudun herhangi bir yerinde bir dizi semptom ve işaretlerle kendini belli eden,
bazı patolojik bulguların ya da anormalliklerin yokluğu şeklinde tanımlanan model tıbbi
modeldir. (D/Y)
4) Tıbbi Model’e getirilen olumsuz eleştirilerden birisi de “Modelde koruyucu sağlık
hizmetlerine yeteri kadar yer verilmemesidir.” (D/Y)
5) Sağlığı, bir insanın gerek bütünüyle sağlıklı olma hali olarak gerekse de fiziksel
sağlıkla beraber sosyal ve ruhsal yönlerini de içeren bir tanımla hangisidir?
a) Çevre Modeli
b) Holistik Model
c) İyilik Modeli
d) Tıbbi Model
e) Fayda Modeli
6) Bireylerin sağlıklarını çevreden ve yaşadığımız dünyadan tam anlamıyla
soyutlanmasının mümkün olamayacağını ifade eden ve sağlığı sistem yaklaşımı içinde ele
alarak tanımlayan model ………. modelidir
7) Termal koşullar, aydınlatma, gürültü, radyasyon vs gibi faktörlerin insan sağlığına
olan etkisi aşağıdakilerden hangisinin konusuna girer?
a) Fiziksel Çevre
b) Sosyal Çevre
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c) Biyolojik Çevre
d) Yaşam Biçimi
e) Doğal Kaynaklar
8) Bireylerin sağlık kuruluşuna gitme sıklığı, uyku düzeni, beslenme şekli, alkolsigara kullanımı gibi faktörlerin sağlık durumların üzerine olan etkisi hangisi ile ilgilidir?
a) Sosyal Çevre
b) Kalıtım
c) Biyolojik Çevre
d) Yaşam Biçimi
e) Epidemiyoloji
9) Profesyonel olmayan kişilerin sezgisine göre fiziksel iyilik hali, rahatlık, enerji ve
faaliyetleri yerine getirebilme yeteneği olarak ele alan ve sağlık durumundaki mükemmeliyet
ve geleceğe yönelik olarak sağlık durumunda bir iyileşme ve gelişme üzerinde odaklaşan
model hangisidir?
a) Çevre Modeli
b) Holistik Model
c) İyilik Modeli
d) Tıbbi Model
e) Fayda Modeli
10) Hangi seçenekte Blum’a göre sağlığı etkileyen temel faktörler doğru olarak
verilmiştir?
a) Çevre, Yaş, Kalıtım
b) Çevre, Yaşam Biçimi, Kalıtım, Sağlık Hizmetleri
c) Çevre, Yaşam Biçimi, Kalıtım
d) Yaşam Biçimi, Yaş, Cinsiyet
e) Çevre, Yaşam Biçimi, Kalıtım, İklim
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Cevaplar
1)b, 2)Objektif sağlık, 3)Doğru, 4)Doğru, 5)b, 6) Çevre Modeli, 7)a, 8)d, 9)c, 10)b
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2. SAĞLIK HİZMETLERİ
Doç.Dr. Selma SÖYÜK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Hizmet ve Hizmet İşletmeleri Kavramı
2.1.1. Hizmetin Tanımı
2.1.2. Hizmetlerin Özellikleri
2.2. Hizmet İşletmeleri ve Özellikleri
2.3. Hizmet İşletmelerinin Sınıflandırılması
2.4. Sağlık Hizmetleri
2.4.1. Sağlık Hizmetlerinin Tarihçesi
2.4.2. Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri
2.4.3. Sağlık Hizmetlerinin Sınıflandırılması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Hizmet işletmesi nedir? Diğer işletmelerden farkları nelerdir?

2.

Hizmet işletmeleri nasıl sınıflandırılır?

3.

Sağlık hizmetleri nelerdir?

4.

Sağlık hizmetlerinin özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Hizmet ve Hizmet İşletmeleri
Kavramı

Hizmet kavramını ve hizmet
işletmelerini açıklama

Hizmet İşletmelerinin
Özellikleri

Hizmet işletmelerinin
Özelliklerini kavrama

Hizmet İşletmelerinin
Sınıflandırılması

Hizmet işletmelerinin çeşitli
kriterlere göre
sınıflandırılmasını öğrenme

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Hizmetleri

Sağlık hizmetlerini açıklama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar


Hizmet



Hizmet işletmesi



Sağlık hizmetleri
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Giriş
Son yıllarda tüm toplumlarda en öenmli sektör sağlık sektörü olmuştur. Tüm uluslar
yatırımlarını bu alanda artırmaya başlamışlardır. Sağlık hizmetlerine verilen önem, toplumun
sağlık düzeyi gelişmişlik göstergesidir. Sağlık hizmetlerinin kendine özgü farklı yönleri ve
özellikleri vardır. Bunların bilinmesi bu hizmetlerin gelişmesi ve yönetiminde faydalı
olacaktır.
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2.1. Hizmet ve Hizmet İşletmeleri Kavramı
Sağlık hizmetleri Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından, belirli sağlık kuruluşlarında
değişik tip sağlık personelinden yararlanarak toplumun gereksinim ve isteklerine göre değişen
amaçları gerçekleştirmek ve böylece kişilerin ve toplumun sağlık bakımını her türlü koruyucu
ve tedavi edici etkinliklerle sağlamak üzere ülke çapında örgütlenmiş kalıcı bir sistem olarak
tanımlamaktadır. Başka bir ifade ile sağlık hizmetleri, hastalıkların teşhis, tedavi ve
rehabilitasyonu yanında, hastalıkların önlenmesi ve toplum ve bireyin sağlık düzeyinin
geliştirilmesi ile ilgili faaliyetler bütünü anlamına gelmektedir.
Sağlık hizmetleri kavram ve özelliklerinden önce hizmet konusuna değinmek faydalı
olacaktır.

2.1.1. Hizmetin Tanımı
Hizmet kavramının değişik şekillerde tanımlamaları yapılmıştır. Amerikan Pazarlama
Birliği (AMA) hizmeti, satışa sunulan veya malların satışıyla birlikte sağlanan eylemler,
yararlar veya doygunluklar olarak tanımlamıştır. Başka bir tanımda hizmet, insan ve
makineler tarafından üretilen ve müşterilere doğrudan fayda sağlayan, fiziksel olmayan
ürünlerdir şeklinde tanımlanmaktadır.
Hizmet üretildiği yerde tüketilen bir iş veya eylem, bir performans, sosyal olay veya
çaba olarak tanımlanmaktadır. Hizmet tüketici ihtiyaçlarının tatmin edilmesi amacıyla
meydana getirilen maddi niteliği olmayan bir üründür. Günümüzde işletmelerde verilen
hizmetleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
Ulaştırma hizmetleri (hava, kara vb.)
Haberleşme hizmetleri(telefon, internet vb.)
Dağıtım hizmetleri (kargo, posta vb.)
Kamu hizmetleri (savunma, belediye hizmetleri vb.)
Finans hizmetleri (bankalar, aracı kurumlar vb.)
Emlak hizmetleri
Turizm hizmetleri (oteller, restoranlar vb.)
Medya hizmetleri (TV, radyo)
Sağlık hizmetleri
Kişisel hizmetler (berberler vb.)
Mesleki uzmanlık hizmetleri (avukatlar, mali müşavirler vb.)
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Tamir ve bakım hizmetleri (araba tamircileri vb.)
Eğitim hizmetleri (okullar, kreşler vb.)
Yardım (Bağış) Hizmetleri
Sanatsal Hizmetler

2.1.2. Hizmetlerin Özellikleri
Hizmetler, soyut olması, genelde üretim ve tüketiminin aynı anda gerçekleşmesi,
standart olmaması ve dayanıksızlığı gibi yapısal özelliklerinden dolayı fiziksel üründen
farklılaşmaktadırlar.
Hizmetlerin kendine has bir takım özellikleri bulunmaktadır. Hizmetler için üç temel
özellik tanımlanmaktadır.
• Hizmetler daha çok bir eylem ya da bir dizi eylemler içeren süreçlerdir.
• Hizmetler genellikle, eş zamanlı olarak üretilir ve tüketilir.
• Hizmetler de daha çok, müşteri hizmet üretim sürecinin içinde yer almaktadır.
Hizmetlerin genel özelliklerini ise aşağıdaki gibi anlatabiliriz.
Soyutluk: Hizmetin en belirgin özelliği soyutluğudur. Soyutluğun çok önemli
sonuçları vardır. Hizmetin soyut olması demek, hizmetin elle tutulamaz, görülemez,
duyulamaz, bir ölçü birimiyle ifade edilemez, sergilenemez, paketlenemez ve taşınamaz
olduğu anlamına gelir. Çoğu zaman hizmet satın alırken tam olarak ne satın aldığımızı
bilemeyiz. Bu yüzden hastane tedavisinden sonra bile hasta tam olarak hizmeti algılayamaz.
Müşterilerin psikolojisi, kültürü, deneyimi gibi faktörlerden dolayı her müşterinin hizmeti
algılaması ve tanımlaması farklılık gösterebilir. Bu yüzden de hizmet kalitesini belirlemek
zordur.
Dayanıksız Olmaları: Dayanıksızlık en basit tanımıyla, hizmetlerin stoklanamaması,
tekrar kullanılamaması iade edilememesi ve yeniden satılamaması anlamına gelir. Bir hizmet,
pazara sunulduktan sonra tüketilmemesi durumunda ortaya çıkacak ekonomik kayıplar
sonradan giderilemez. Otobüste 21.00 da satılamayan koltuğun asla telafisi olmayacaktır.
Hizmeti dayanıksız yapan diğer bir noktada talepteki dalgalanmalardır. Örneğin turizm
tesislerinin yaz aylarında yoğun taleple karşılaşmaları ya da iş yemek saatlerinde restoranlara
fazla talep gibi. Bu noktada yöneticiler hizmet planlaması yaparak dalgalanmaları kontrol
etmelidirler.
Türdeş Olmama (Benzemez Olma): Hizmetler mal gibi hiçbir zaman birbirinin aynı
değildirler. Verilen aynı hizmet kim tarafından ya da ne zamanda verildiğine bağlı olarak çok
çeşitlilik gösterebilmektedir. Aynı zamanda her müşteri de birbirinden farklıdır ve
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beklentileri, deneyimleri, kültürleri ve algı düzeyleri farklılıklar göstermektedir. Beklenti ve
deneyimlerdeki farklılıklar, hizmet kalitesinin kontrolüne ve hizmetin standartlaştırılmasına
yönelik faaliyetlerde işletmeler açısından zorluklar yaratmaktadır.
Birçok hizmette, hizmetin uygulayıcısı olan işgören hizmetin kendisi olarak görülür ve
işgören motivasyonu her an değişiklik gösterebileceğinden algılanan hizmet kalitesi hiçbir
zaman aynı olmayacaktır.
Ayrılmazlık (Üretim ve Tüketimin Eş Zamanlılığı): Fiziksel ürünlerin birçoğu
üretilip daha sonra müşteri tarafından satın alınıp kullanılırken, hizmetler önce satın alınıp
aynı anda üretilip tüketilmektedir. Örneğin bir mal başka bir ülkede üretilip diğer bir ülkede
satışa sunulup kullanılabilir. Fakat bir berberde hizmet, satılana kadar ortaya çıkmaz. Bir tıraş
hizmeti aynı anda üretilir ve tüketilir. Hizmette, müşteride hizmetin içinde bulunmalı, hatta
bizzat üretim sürecine katılmalıdır.
Sahiplik: Hizmetler mallar gibi sahibine/kullanıcısına sahiplik hakkı vermez.
Kullanıcısına sadece belirli bir süre ya da fayda yaratıncaya kadar yarar elde etmesini sağlar.
Örneğin kiralanan bir araç kiralayanı sahip yapmaz, sadece geçici bir süre aracı kullanım
hakkı sağlar. Ya da bir restoranda bir şeyler içmekle hiç bir şeyin sahibi olmazsınız, sadece
belli bir süre orada bulunmuş ve hizmet almış olursunuz.
Değişken Talep: Hizmete olan talep göreli olarak değişken ve belirsizdir. Bu talep
yalnızca yıllara, mevsimlere ve aylara göre değil, günden güne ve hatta bir gün içindeki
saatlere göre bile önemli ölçülerde değişebilir. Bu durumda sunulan hizmet miktarı ile talep
edilen hizmet arasında denge kurmak her zaman işletmenin elinde değildir. Kimi zaman
talebin artması durumunda hizmet arzı yetersiz kalırken, kimi zamanda fazla hizmet arzı
karşısında talep yetersizliği ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Dalgalanan talep nedeniyle
hizmet üretim kapasitesinin belirlenmesi zor olmakta, ayrıca verimlilik ve performansın
ölçülmesinde güçlüklerle karşılaşılmaktadır.
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Buraya kadar ifade edilenler doğrultusunda mal ve hizmet arasındaki farkları şöyle
anlatabiliriz:
Tablo 2.1: Mal ve Hizmet Arasındaki Farklar
MAL

HİZMET

Somuttur

Soyuttur

Stoklanabilir

Stoklanamaz

Türdeştir

Türdeş değildir

Üretim, dağıtım ve tüketimden ayrıdır

Üretim ve tüketim eş zamanlıdır

Temel değer fabrikada üretilir

Temel değer alıcı ve satıcı etkileşimlerinde üretilir

Müşteri üretim sürecine katılmaz

Müşteri üretim sürecine katılır

Sahiplik el değiştirilebilir

Sahiplik el değiştirilebilir

Kalite ölçümü kolaydır

Kalite ölçümü zordur

Makine ve sermaye yoğundur

Emek yoğundur

Taşınabilir

Taşınamaz

2.2. Hizmet İşletmeleri ve Özellikleri
Hizmet işletmeciliği günümüzde önemi artarak devam eden bir kavram olarak
karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde birçok işletme bir bakıma hizmet işletmesi gibi çalışmak
durumundadır. Çünkü işletmeler hangi sektörde olurlarsa olsunlar, müşteriye verilen hizmet
noktasında güçlü olmalıdırlar. Bu da her işletmeyi birazda olsa hizmet işletmesi olmak
zorunda bırakmaktadır. İşletmeler kendilerini geçmişte olduğu gibi, hizmetten soyutlanmış bir
şekilde “imalat işletmesi” veya “ticaret işletmesi” şeklinde tanımlamakta zorluk
çekmektedirler.
Hizmetlerin kendilerine özgü özelliklerinden dolayı hizmet işletmelerinde mal üreten
işletmelere göre bazı farklılıklar bulunmaktadır.
Emek ve İlişki-Yoğunluk: Hizmet işletmeleri genellikle emek yoğun çalışırlar.
Üretim işletmelerindeki kadar donanım gerekmeyebilir. İş akışı, makinelere bağlı olan sanayi
işletmelerine göre bu özellik, hem hizmet üretiminin kontrolünü zorlaştırır hem de stratejilerin
geliştirilmesinde belirsizliği arttırır.
Hizmet işletmelerinin en önemli girdisi emektir. Hizmet veren ve alan arasındaki
karşılıklı iletişim ve etkileşim önemlidir. Çoğu hizmet organizasyonunda emek
organizasyonun etkinliğini sağlayan temel kaynaktır. Öyle organizasyonlarda eksiklikler yeni
takım donanım almakla giderilemez, ancak personel eğitimi ile bilgi ve deneyimlerin
artırılması ile tam bir hizmet sunulabilir. Hizmet, hizmeti üreten ile tüketen arasında yüz yüze
ilişki ve yakınlık gerektirir. Yani hizmet insanlar arası ilişkilerle ilgilidir. Dolayısıyla hizmet
sektöründe insan varlığı kesin ve kaçınılmaz bir zorunluluktur.
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Kaliteyi ve Miktarı Ölçme İmkânı Zordur: Pek çok hizmet işletmesinin üretiminin
kalite standartlarını belirlemek ve kontrol etmek oldukça zordur.
Kalite en genel tanımıyla müşteri beklentilerine uygunluktur. Hizmet işletmelerinde de
müşteriyi memnun ettiğinde bu amaca ulaşılır Ancak bu değerlendirme zaman zaman
sübjektif olabilmektedir. Hizmetleri ölçecek objektif standartlar mevcut değildir ya da çok
belirsizdir. Her müşterinin beklentisi farklı olması nedeniyle bu beklentilerin gerçekleşmesi
çoğu zaman kalitenin bir ölçütü olmaktadır.
Diğer taraftan aynı açıklamalar, hizmet işletmelerinin miktar standardı için de
geçerlidir. Örneğin bir hastanede günde kaç hasta muayene, ameliyat vs edileceği
belirlenebilir. Yapılacak pek çok iş sayısal olarak ifade edilebilir. Ancak doktorun,
hemşirenin, hastaların her birine sağladığı hizmet miktarını ölçmek kolay değildir. Ayrıca
çalışanların günlük kapasitesinin tam olarak ne olacağının tahmini de zordur. Bu nedenle
hizmet işletmelerinde genellikle hedeflerin yaklaşıkla belirlenmesi yeğlenir.
Maliyet Hesaplaması Zordur: Belirtilen özelliklerin bir sonucu olarak hizmet
işletmelerinde maliyetlerin hesaplanması oldukça zordur. Özellikle birim maliyetlerin
belirlenmesi, işletme için önemli bir sorun olabilir. Kuşkusuz bu zorluk, hizmet işletmelerinde
birim üretimlerin fiyatlandırılmasını da etkilemektedir.
Kuruluş Yeri Yerleşim Birimlerine Yakındır: Hizmet işletmeleri, üreten ile satın
alan arasında doğrudan ilişki gerektiği için pazara yakın olmak zorundadırlar. Bu özellik,
hizmet işletmelerinin faaliyet alanlarını sınırlandırarak olumsuz bir etki yaparken müşterilere
ve rakiplere yakın olmasına bağlı olarak bazı üstünlükler de sağlayabilir. Bu genellemeye
rağmen, bazı hizmet işletmeleri aracı kurumlar (acenteler, komisyoncular gibi)
kullanabilmektedirler. Bu tür bir dağıtım kanalı da yine mal üreten işletmelerden farklı bir
nitelik gösterir.
Üretim Birimleri Daha Küçük Ölçeklidir: Müşteriye yakınlık, stoklanamama, ve
talep kapasite dengesinin kurulabilmesi için hizmet işletmeleri genelde küçük ölçekli tercih
edilirler.
Girdilerdeki Değişkenlik: Hizmet işletmelerinin temel girdisi insan olduğu için ve
insanların psikolojik özeliklerinden dolayı değişkenliği fazladır. Hizmetler üretildiği anda
tüketilmesi özelliği nedeniyle emek girdi oranı yüksek olan bir özellik gösterirler.

2.3. Hizmet İşletmelerinin Sınıflandırılması
Hizmet işletmelerinin türlerini, onların benzersiz özelliklerini temel alarak
sınıflandırmak gerekir: soyutluk, ayrılmazlık, değişkenlik ve dayanıksızlık. Bu benzersiz
özelliklerden soyutluk, birçok hizmet çeşidi için, hizmetin “saf” hizmet (iletişim, danışmanlık
hizmetleri, hukuksal hizmetler) mi yoksa ürünlerle sunulan hizmet (lokanta, perakendecilik,
inşaat hizmetleri) mi olduğu için farklılaştırıcı anahtar kavramdır.
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Herhangi bir hizmet işletmesinden bahsedildiği zaman, hizmetin satıldığı yer anlaşılır.
Bu tür hizmet işletmelerine saf hizmet işletmesi denir. Saf hizmet işletmeleri her şeyden önce
hizmetlerin satışa sunulduğu yerdir. Hizmet işletmelerinde hizmetlerin sunumunda (geçici
olarak) herhangi bir maldan yararlanılması, bu faaliyetin işletmenin odak noktasının
oluşturmamasından dolayı hizmet işletmelerinin saf hizmet sunma özelliğini değiştirmez
Hizmet işletmeleri farklı ayrımlarla değişik gruplandırmalara tabi tutulabilmektedir. H.
L. Browning ve J. Singelman tarafından yapılan ayrım dört ana grupta toplanmıştır;
Tablo 2.2: Hizmet İşletmelerinin Sınıflandırılması
Dağıtıcı Hizmet İşletmeleri

Üretici Hizmet İşletmeleri

• Ulaştırma ve depolama hizmeti
işletmeleri,

• Bankacılık, finans hizmeti
işletmeleri,

•

Haberleşme hizmeti işletmeleri,

•

Sigorta hizmeti işletmeleri,

•

Toptan ticaret hizmeti işletmeleri,

•

Muhasebe hizmeti işletmeleri,

•

Hukuki hizmet işletmeleri,

• Perakende
işletmeleri.

ticaret

hizmeti

• Mühendislik ve mimarlık hizmet
işletmeleri.

Sosyal Hizmetler İşletmeleri

Kişisel Hizmet İşletmeleri

•

Sağlık hizmeti işletmeleri,

•

Ev hizmeti işletmeleri,

•

Eğitim hizmeti işletmeleri,

•

Otel, lokanta hizmeti işletmeleri,

•

Din hizmeti işletmeleri,

•

Eğlence ve tatil hizmeti işletmeleri,

•

Hükümet hizmeti işletmeleri,

•

Tamir hizmeti işletmeleri.

• Dernek
işletmeleri.

ve

Vakıflar

hizmeti

2.4. Sağlık Hizmetleri
Kişilerin ve toplumların; sağlığını korumak, hastalıklarında tedavilerini yapmak,
engelli olanların başkalarına bağımlı olmadan yaşayabilmelerini sağlamak ve toplumların
sağlık düzeyini yükseltmek için yapılan planlı çalışmaların tümüne sağlık hizmeti denir.
Sağlık hizmetleri, insanların yasam sürelerine, kuvvet ve dirençlerine, enerji ve
canlılıklarına, çevreyle uyum halinde yasamalarına etki eden tüm faaliyetleri kapsamaktadır.
Sağlık hizmetlerinin etkin sürdürülmesi insanların sağlıklı olmasını sağlayacaktır. Bir ülkede
nüfusun sağlıklı insanlardan oluşması ülkenin ekonomik yönden gelişmesi için en önemli
unsurdur.
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2.4.1. Sağlık Hizmetlerinin Tarihçesi
Sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinin geçmiş dönemlerden başlayarak gelişmesi
incelendiğinde aslında çok farklı yapıların olduğu görülebilir. Sağlık hizmetlerinin yapılanma
çeşitliliğinin ana nedeni olarak, tolumun yaşam biçimi, gelişmişlik düzeyi, kişilerin beklenti
ve talepleri, kurumsallaşma, kültürel yapı, ekonomik özellikler gibi pek çok etken sayılabilir.
Bu yüzden sağlık hizmetleri örgütlenme biçimleri de toplumdan topluma ve zaman içinde de
aynı toplumda farklılık gösterebilir.
Pozitif bilimlerin varlığından bile söz edilmeyen İlk Çağlarda, her türlü iyilik ve
kötülük hali birtakım doğa üstü güçlere ve olaylara dayandırılmakta idi. Bu nedenle de,
birtakım içgüdüsel davranışlar dışında, her türlü sağlık işlemlerinin esasını; kötü ruhları
kovma, doğa üstü güçlere adak sunma, tapınma ve benzeri mistik eylemler oluşturmuştur. Bu
anlayış ve uygulamaların kalıntıları, günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Nazara karşı
mavi boncuk takılması, medyumlardan şifa beklenmesi ve benzeri uygulamalar söz konusu
dönemin kalıntılarının örnekleridir.
Sanayi devriminden tüm sektörler gibi sağlık sektörü de önemli ölçüde etkilenmiştir.
Kentleşme, sanayileşme ve nüfus hareketleri sağlık hizmetlerinde değişikliklere neden
olmuştur.
Yeni ilaçların bulunması, anestezinin gelişimi ile cerrahi işlemler hızlanmış, röntgen
ve laboratuvar imkânlarının gelişmesi ile tahliller kolaylaşmış, buna bağlı olarak da her
toplumda sağlık hizmeti veren örgütlerin gerekliği ve önemi artmıştır.
Tedavi hizmeti geliştikçe;
Evsel atıkların imhası
Haşere ile mücadele
İçme kullanma suyunun temizliği
Aşıların bulunması
Tanı yöntemleri
Koruyucu hizmetlerdeki gelişmeler sağlık örgütlenmesinde değişimlere neden
olmuştur.
Sağlık ve diğer tüm sektörlerdeki gelişmelere paralel olarak sağlık hizmetleri ve sağlık
meslekleri değişmeye ve daha profesyonel yapılara yerini bırakmaya başlamıştır. Bu
gelişmelere paralel olarak da sağlık yönetiminin önemi gündeme gelmeye başlamıştır.
Amerika kıtasında 1900 yıllarının başlangıcında ruhsatlandırma ve eğitim hastaneleri
konuları gündem gelirken, Avrupa’da sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde daha farklı yollar
izlenmiştir. Bu aradaki gelişmenin temelini sigortacılık oluşturmuştur. 19. yy. Avrupa’da
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sağlık sigortası bir fon oluşturduğu gibi hükümetlerin sağlık hizmeti sunumu ve sağlık
harcamaları konusunda denetleyici- düzenleyici rol almasında yardımcı olmuştur.
Genel sağlık sigortasının ilk uygulanması 1883 yılında Almanya’da ortaya çıkmıştır.
BISMARK modeli olarak bilinen işverenlerce oluşturulan bu uygulama bazı değişikliklere
uğrayarak çok kısa bir sürede diğer Avrupa ülkelerine yayılmıştır.
1888’de Avusturya 1911’de İngiltere,1945’te Fransa, 1955’de İsveç, genel sağlık
sigortasına geçmiştir. Sosyal refah kavramının geçerli olduğu Avrupa ülkelerinde sağlık
hizmetlerinin örgütlenmesi ve finansmanı devletin kontrolünde, sigortacılık temelinde
gelişirken ABD’de büyük ölçüde piyasa kurallarına uygun olarak gelişmiştir.
Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde sağlık hizmetleri İçişleri Bakanlığına
bağlı bir Genel Müdürlük tarafından yürütülüyordu. Sağlık Bakanlığı 3 Mayıs 1920 tarihinde,
3 sayılı “Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Yasası” ile kurulmuştur.
3 Mayıs 1920’de yapılan ilk Bakanlar Kurulu toplantısına Dr. Adnan Adıvar ilk Sağlık
Bakanı olarak katılmıştır. 10 Mart 1921’de Bakanlıktan ayrılan Dr. Adnan Adıvar’ın yerine
Dr. Refik Saydam Bakan olmuştur. Refik Saydam döneminde koruyucu ve tedavi edici
hekimlik hizmetlerinin birbirinden ayrı ele alınması ilkesi benimsenmiştir.
Bu dönemde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının esas görevinin koruyucu hekimlik
olduğu kabul edilmiş ve örgütlenme buna göre yapılmış, genel bütçe olanakları bu yöne
aktarılmıştır.
Ankara, İstanbul, Sivas, Erzurum ve Diyarbakır gibi büyük illerde Bakanlığa bağlı
Numune Hastaneleri açılmıştır.
1924 yılında İstanbul ve Sivas’ta Sağlık Memurları Okulları ile 1925’te İstanbul’da
Kızılay Hemşirelik Okulu açılmıştır. Tüm sağlık personelinin yetki ve sorumlulukları
belirlenmiştir.
1930 yılında çıkarılan 1593 sayılı “Umumi Hıfzıssıhha Yasası” ile Sağlık
Hizmetlerinin Politikasının Esasları belirlenmiştir. Her ilçede Hükümet Tabipliği kurulmuş, o
gün için sağlık sorunu olan sıtma, verem, trahom, cüzzam gibi bulaşıcı hastalıklarla mücadele
için dikey programlar başlatılmıştır.
1936 yılında ise 3017 sayılı “Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilat ve Memurin
Yasası” çıkarılmış Sağlık Örgütünün temel çatısı kurulmuştur.
2000’li Yıllar:
SSK Hastaneleri 2006 yılında 5283 Sayılı Yasa ile Sağlık Bakanlığı’ na devredilmiştir.
2010 yılında birinci sağlık hizmetleri alanında 5258 Sayılı Yasa ile Aile Hekimliği
sistemine geçilmiştir. Aile hekimliği sisteminde; 4924 Sayılı Yasa ile ‘‘sözleşmeli personel’’
uygulamasına başlanmıştır.
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2011 yılında 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kamu Hastaneler Kurumu
kurularak Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında yeniden yapılanma gerçekleştirilmiştir.

2.4.2. Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri
Sağlık hizmetleri bazı özelliklerinden dolayı piyasadaki mal ve hizmet üreten
işletmelerden farklılıklar gösterir. Sağlık hizmetlerinin kendine has bazı özellikleri vardır.


Üretim ve tüketim aynı anda gerçekleştiğinden depolanamaz.



Hizmetler bireylerin tıbbi gereksinimlerine göre bireye özgüdür.



Bireyin üretim sürecine katılmasını gerekli kılar.



Arz ve talebi arasında eşitsizlik vardır.

 Sağlık tüketicileri satın alacakları mal ve hizmetlerin miktar ve kalitesini
belirleyemez.


Sağlık hizmetleri, diğer piyasalardaki mal ve hizmetlerin aksine standart değildir.

 Tüketiciler çoğunlukla satın aldıkları hizmetin özellikleri hakkında sınırlı veya
yanlış bilgiye sahiptirler.


Hizmet sunan ile alan arasında bilgi asimetrisi vardır.



Gelişmiş teknolojik donanımlarına karşın emek yoğun kullanılır.



Sağlık hizmetinin tüketimi rastlantısaldır ve yapacağı masraflar belirsizdir.

 Bireyler hizmetin niteliği ve niceliği hakkında bilgi sahibi olmadığından pazarlık
şansları yoktur. Sağlık hizmetlerinde homojenlik sağlamak güçtür ve depo edilemediği gibi
aynı zamanda ertelenemezler.


Sağlık hizmetleri pahalı hizmetlerdir.



Uzmanlaşma seviyesi çok yüksektir.



İşlevsel bağımlılık çoktur, ekip çalışmasını gerektirir.



Hizmetlerin etkili yönetsel ve kurumsal denetim mekanizması kurulamamıştır.

 Sağlık kurumlarında ikili otorite hattı bulunur. Yapılan işler oldukça karmaşık ve
değişkendir (Matriks organizasyon yapısı).


Çatışmalar çok sık görülür.
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Sağlık hizmetlerinin büyük kısmı acil ve ertelenemez niteliktedir.

 Sağlık hizmetleri hata ve belirsizliklere karşı oldukça duyarlıdır ve tolerans
gösteremez.


Sağlık hizmetleri 24 saat kesintisiz verilir.



Sağlık hizmetlerinde hata-kuşku ve yanılgıya yer yoktur.



Hizmet sunanlar hızlı ve ani karar vermek zorundadırlar.

Bu özelliklerin bazılarına değinecek olursak:
Sağlık hizmetinin tüketimi tesadüftür ve hastanın, hastalık riskine bağlı olarak
yapacağı harcamalar belirsizdir. Bu durum sağlık hizmeti talebinin belirsiz olmasına neden
olmaktadır.
Kişi sağlık kuruluşuna giderken cebinden ne kadar para harcayacağını bilemez. Çünkü
alacağı hizmetin miktarını ve ederini bilemez. Sağlık hizmetini sağlık profesyonelleri
genellikle de hekimler belirler.
Sağlık hizmetini alan bireyler hizmet hakkında belirleyici değildir. Tatil hizmeti
alırken kişide olan inisiyatiflerin hiç birini burada kullanmaz.
Sağlık hizmetlerinde uzmanlaşma seviyesi yüksektir. Ülkemizde resmi makamlarca
tanımlanan 44 sağlık mesleği vardır. Bu sayı gelişmiş ülkelerde daha fazladır. Yeri geldiğinde
tüm bu meslekler birbirleri ile ortak olarak tek bir vaka için çalışmak zorundadırlar. Bu durum
ekip çalışmasının zorluklarını beraberinde getirir. Karşılıklı işlevsel bağımsızlık bu meslekler
arsında çok yüksektir ve bu yüzden bu kişiler istemeden de kendi aralarında çatışmalar
yaşayabilirler.
Sağlık sektörü uzay endüstrilerinden sonra teknolojiyi en yoğun kullanan sektör
olmasına rağmen emek sağlık hizmetlerinde çok yoğundur. Sağlık hizmetleri gerek teknoloji
yoğun ağırlığı gerekse de insan faktörüne dayanması açısından arzı son derece pahalı olan bir
özelliğe sahiptir. Zira sağlık hizmetlerinde teknoloji kullanımı hem fazladır hem de her geçen
gün bilimsel ilerlemelerle yeni teknolojiler gerektirir.
Sağlık hizmetlerinde hizmetin önce denenmesi gibi bir husus söz konusu değildir.
Aynı zamanda bu hizmetler acildir. Çalışanların en ufak bir ihmali, hatası insan hayatına mal
olabilir.

2.4.3. Sağlık Hizmetlerinin Sınıflandırılması
Sağlık hizmetleri insanların yasam sürelerine, kuvvet ve dirençlerine, enerji ve
canlılıklarına etki eden bütün faaliyetleri kapsamaktadır. Sağlık Hizmetlerinin
Sosyalleştirilmesi Konusunda Kanun (5.1.1961 gün ve 224 sayılı) sağlık hizmetlerini söyle
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tanımlamaktadır. “Sağlık hizmetleri, insan sağlığına zarar veren çeşitli faktörlerin tesirinden
korunması, hastaların tedavi edilmesi, bedeni ve ruhi kabiliyet ve melekeleri azalmış olanların
ise alıştırılması için gerçekleştirilen tıbbi faaliyetlerdir”. Bu tanıma göre sağlık hizmetleri
koruyucu sağlık hizmetleri, tedavi edici sağlık hizmetleri ve rehabilite edici sağlık hizmetleri,
sağlığı geliştirici hizmetler olmak üzere dört grupta toplanabilir.
1) Koruyucu Sağlık Hizmetleri
a) Kişiye yönelik koruyucu hizmetler
b) Çevreye yönelik koruyucu hizmetler
2) İyileştirici / Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri
a) Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri:
-Aile Sağlığı Merkezleri,
-Verem Savaş Dispanserleri,
-Toplum Sağlığı Merkezleri
b) İkinci Basamak Sağlık Hizmetleri:
-Devlet Hastaneleri,
-Dal Hastaneleri,
-Özel Hastaneler
c) Üçünü Basamak Sağlık Hizmetleri:
-Eğitim ve Araştırma Hastaneleri,
-Dal Eğitim ve Araştırma Hastaneleri
-Üniversite hastaneleri
3. Rehabilitasyon Hizmetleri
a) Tıbbi Rehabilitasyon
b) Sosyal (Mesleki) Rehabilitasyon
4- Sağlığın Geliştirilmesi Hizmetleri
Sağlık hizmetinin temel amacı; kişileri hastalıklardan korumaktır. Ancak, her zaman
hastalıktan korunmak mümkün olmayabilir.
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*Hastalık halinde, sağlık hizmetlerinin 2. amacı olan hastalıkların tedavisi gündeme
gelir.
*Mevcut yöntem ve bilgilerle hasta tam olarak tedavi edilemeyebilir. Bazıları kısmen,
bazıları da tam olarak tedavi edilip; sağlığına kavuşabilir.
*Sağlık hizmetlerinin 3. amacı ise engellilerin başkalarına bağımlı olmadan kendi
kendilerine yetecek biçimde yaşamalarını sağlamak, yani rehabilite etmektir.
1.

Koruyucu Sağlık Hizmetleri

Hastalıklar oluşmadan kişileri ve toplumu korumak için verilen hizmetlerin tamamı bu
başlık altında toplanır. Bir toplumda, hastalıkları önleme ve toplumun sağlık düzeyini
yükseltebilmenin en kestirme ve etkili yolu bu tür hizmetler iledir. Çevreye yönelik koruyucu
sağlık hizmetleri ve kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri olmak üzere iki başlıkta
toplanabilir.
Çevreye Yönelik Koruyucu Sağlık Hizmetleri
İnsanın çevresinde bulunan ve onun sağlığını olumsuz etkileyen biyolojik, fizik,
kimyasal ve sosyal etkenleri yok ederek, çevreyi olumlu hale getirme veya olumsuz çevre
etmenlerinin kişileri etkilemesini önleme çabalarının tümü bu başlık altında toplanır. Bu
hizmetleri sağlık sektörünün diğer sektörlerle işbirliği yaparak yürütmesi beklenir. Bu
hizmetlerden bazıları:
- Yeteri kadar ve temiz su sağlanması,
- Katı ve sıvı atıkların zararsız hale getirilmesi,
- Konut sağlığı,
- Endüstri sağlığı,
- Vektörlerle ( haşerelerle) savaş,
- Hava kirliliği ile savaş,
- Radyasyonla ve gürültü ile savaş
- Sağlık eğitimi …..
Kişiye Yönelik Koruyucu Sağlık Hizmetleri:
Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri doğrudan bireylere yöneliktir. Bu hizmetler
çevre sağlığı hizmetlerinin aksine daha çok sağlık personeli tarafından yürütülen hizmetleri
kapsamaktadır.
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Birinci basamak sağlık kuruluşları tarafından yürütülen, kişiye yönelik koruyucu
sağlık hizmetlerinde görev alan sağlık çalışanlarının çalışmalarını sağlıklı bir şekilde
yürütmeleri ve etkin bir hizmet sunabilmeleri için bulundukları bölgenin yerleşim yeri
özelliklerini, toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik yapısını iyi tanımaları gerekmektedir. Bu
hizmetler ise;
- Erken tanı ve uygun tedavi,
- Aşılama,
- İlaçla koruma,
- Beslenmenin iyileştirilmesi,
- Sağlık eğitimi,
- Aile planlaması-Ana Çocuk Sağlığı
- Kişisel Hijyen
- Sağlığa zararlı alışkanlıklarla mücadele
- Ruh sağlığı hizmetleri vb.
2.

Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri

Sağlık kontrolünden geçmek isteyen, sağlığı bozulan, kendini sağlıklı hissetmeyen
kişilerin teşhis ve tedavisi ile ilgili hizmetlerdir. Bu hizmetlerin çoğu yataklı sağlık
kuruluşlarında, hastanelerde yerine getirilir. Koruyucu sağlık hizmetlerinin etkileri uzun
zaman alırken, tedavi edici hizmetlerde bireyler sonuçları kısa zamanda elde etmeyi, biran
önce sağlığına kavuşmayı isterler. Çünkü tedavi süresince hem masraflar artacak hem de
bireyin geliri azalacaktır.
Tedavi edici sağlık hizmetleri üç basamakta ele alınır. Birinci basamak, ikinci
basamak, üçüncü basamak olarak adlandırılır. Tedavi edici sağlık hizmetlerinin basamaklar
halinde ele alınmasının temel nedeni; bu basamaklar arasında bir hasta sevk zincirinin
gerekliliğini vurgulamaktır.
Birinci Basamak Tedavi Hizmetleri:
Hastanın ilk başvurduğu hekim ya da sağlık personeli tarafından sağlık kuruluşunda
veya evde, ayakta muayene edilmesini ve tedavisini kapsar. Bu kuruluşlar genelde
yataksızdır. Sağlık ocakları, tbc dispanserleri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri
birinci basamak tedavi edici sağlık kuruluşlarına örnektir.
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İkinci Basamak Tedavi Hizmetleri:
Hastanın yataklı bir sağlık kuruluşunda ve uzmanlar tarafından muayene edilmesini ve
tedavisini kapsar.
Bunlar 50-100 yataklı ve 3-4 uzman hekimin çalıştığı hastaneler olabileceği gibi tam
teşekküllü hastanelerde olabilir.
Üçüncü Basamak Tedavi Hizmetleri:
Hastanın en üst düzeyde tıp teknolojisi uygulanan yataklı tedavi merkezinde tedavisini
kapsar. Kanser hastaneleri, sanatoryumlar, ruh sağlığı hastaneleri gibi.
3.

Rehabilitasyon Hizmetleri

Hastalık, yaralanma ve kazalara bağlı olarak gelişen kalıcı bozukluklar ve
sakatlanmaların günlük yaşamı etkilememesi, yada bu etkiyi en aza indirmek amacıyla kişinin
bedenen ve zihinsel yönden başkalarına bağımlı olarak yaşamamasını sağlamak amacıyla
düzenlenen sağlık hizmetleridir. Koruyucu hizmetin bireyi koruyamaması, tedavi edici sağlık
hizmetlerinde bireyin eski sağlığına kavuşamaması gibi durumlarda bu tür hizmetler alternatif
sağlık hizmeti olarak kullanılır .
İki türlü rehabilitasyon vardır:


Tıbbi Rehabilitasyon



Sosyal (mesleki) Rehabilitasyon

Tıbbi rehabilitasyon, bedensel sakatlıkların mümkün olduğu kadar düzeltilmesidir.
Hastalık veya kaza sonrasında güçsüzleşen organın, fizik tedavi vb tıbbi yöntemlerle yeniden
güçlendirilmesi ya da tamamen kaybedilen organ yerine ortez-protez takılmak suretiyle kişiye
o organın işlevini kısmen kazandırma türünden hizmetlere tıbbi rehabilitasyon hizmetleri adı
verilir. Bu hizmetler sonunda kişi, sınırlı da olsa, günlük yaşam ve işlerini devam ettirebilme
olanağına kavuşmuş olur.
Sosyal rehabilitasyon ise; sakatlıkları nedeniyle eski işlerini yapamayanlara ya da
belirli bir işte çalışamayanlara iş öğretme, iş bulma, işe uyum sağlamalarına yönelik her türlü
hizmeti kapsar.
4.

Sağlığın Geliştirilmesi Hizmetleri

Sağlığın geliştirilmesi hizmetleri, sağlıklı kişilerin sağlık durumlarını daha üst
seviyeye çıkarmak için sağlanan hizmetler olup bu hizmetlerde temel sorumluluk bireylere
aittir. Sağlığın geliştirilmesi bedensel ve zihinsel sağlık durumu, yaşam kalitesi ve yaşam
süresinin artırılmasını amaçlamaktadır. Günümüzde çok sayıda hastalığın bireylerin yaşam
tarzlarından ve alışkanlıklarından kaynaklandığı bilinmektedir.
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Sağlığın geliştirilmesi hizmetleri sağlık eğitiminden farklıdır. Sağlık eğitiminde halk
sağlık hususunda bilgilendirilip bilinçlendirilirken, sağlığın geliştirilmesi, sağlık eğitimini de
içine alan, dolayısıyla da daha geniş kapsamlı hizmetlerdir.
Bir ülkedeki sağlık hizmetlerinin düzeyi;
a) Sağlık harcamaları (sağlık harcamalarının GSMH içindeki payı, hükümet bütçesi
içinde sağlık harcamalarının payı, toplam yatırımlar içinde sağlık ve sosyal refah
yatırımlarının payı, kişi başına yıllık sağlık harcaması vb.) ve bu harcamaların bileşimi (kamu
ve özel sağlık harcamaları ve bunların kurumsal dağılımı),
b) Sağlık insan gücünün nicel ve nitel yapısı (sağlık insan gücü başına düşen kişi
sayısı, sağlık insan gücünün eğitim durumu vb.),
c) Sağlık alt yapısının düzeyi (hastane ve hasta yatağı sayısı, kullanım biçimi vb.) ve
çevre sağlığının durumu gibi ölçütlerle ölçülür.
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Uygulamalar
Amerikan Pazarlama Birliği (AMA) hizmeti, satışa sunulan veya malların satışıyla
birlikte sağlanan eylemler, yararlar veya doygunluklar olarak tanımlamıştır. Başka bir
tanımda hizmet, insan ve makineler tarafından üretilen ve müşterilere doğrudan fayda
sağlayan, fiziksel olmayan ürünlerdir şeklinde tanımlanmaktadır. Hizmetler soyut olması,
genelde üretim ve tüketiminin aynı anda gerçekleşmesi, standart olmaması ve dayanıksızlığı
gibi nedenlerle fiziksel ürünlerden ayrılmaktadır. Genel olarak hizmetlerin özellikleri;


Soyut olma,



Dayanıksız olma,



Türdeş olmama,



Ayrılmazlık,



Sahiplik,



Değişken talep gibi sıralanabilir.

Hizmet işletmeciliği ise günümüzde önemi artarak devam eden bir kavramdır. Birçok
işletme günümüzde hizmet işletmesi gibi çalışmak durumundadır. Hizmet işletmelerini diğer
mal işletmelerinden ayıran birtakım farklar vardır. Bunlar;


Emek ve ilişki yoğunluk



Kaliteyi ve miktarı ölçmede zorluk



Maliyeti ölçmenin zorluğu



Kuruluş yeri yerleşim birimlerine yakınlık



Üretim birimlerinin küçük ölçekli olması



Girdilerdeki değişkenliktir.

Hizmet işletmeleri; dağıtıcı hizmet işletmeleri, üretici hizmet işletmeleri, sosyal
hizmet işletmeleri, kişisel hizmet işletmeleri olarak sınıflandırılmıştır. Sağlık hizmetleri
işletmeleri sosyal hizmetler işletmeleri sınıfındadır.
Sağlık hizmetleri bazı özellikleri gereği piyasadaki mal ve hizmet üreten diğer
işletmelerden farklılık göstermektedir. Bunlardan bazıları şunlardır;


Bireyin üretime katılmasının gerekliliği



Hizmet sunan ve alan arasındaki bilgi asimetrisi
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24 saat kesintisiz verilmesi



Ertelenememesi ve ikamesi olmaması gibi sıralanabilir.

Sağlık hizmetlerinin sınıflandırılmasına değinecek olursak; Genel olarak sağlık
hizmetlerini;
Koruyucu sağlık hizmetleri
Tedavi edici sağlık hizmetleri
Rehabilite edici sağlık hizmetleri ve
Sağlığın geliştirilmesi hizmetleri olarak sıralamak mümkündür.
Sağlık hizmetinin tarafları; politika belirleyerek kuralı koyanlar, hizmetin parasını
verenler (finansörler) ve hizmet sunanlar olmak üzere üç ana başlıkta toplanabilir.
Sağlık hizmetinin, sağlık ekonomisi açısından önemli olan özellikleri şunlardır;
 Bilgi asimetrisi,
 Talebini tüketici belirlemez,
 Arzın talep yaratması,
 Arzı pahalı,
 Ertelenemez, yerine konamaz,
 Talebi rastlantısal, belirsiz,
 Talep esnekliği katı,
 Dışsallığı (Externality) var,
 Toplumsal, sadece kar amaçlı olamaz,
 Kamu malı olma özelliği
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Uygulama Soruları
1.

Hizmet nedir? Hizmeti fiziksel mallardan ayıran temel özellikler nelerdir?

2.

Hizmet işletmelerinin temel özellikleri nelerdir?

3.

Hizmet işletmeleri hangi başlıklar altında sınıflandırılmıştır?

4.

Sağlık hizmeti nedir? Sağlık hizmetlerinin temel özellikleri nelerdir?

5.

Sağlık hizmetlerinin sınıflandırılması nasıl yapılmıştır? Şema hâlinde açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde hizmet kavramını ve hizmet işletmelerinin özelliklerini, sağlık
hizmetlerinin türlerini, sağlık hizmetlerinin kendine has özelliklerini ve diğer işletmelerden
farklarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Hizmetin elle tutulamaz, görülemez, duyulamaz, bir ölçü birimi ile ifade
edilemez, sergilenemez, paketlenemez ve taşınamaz olması soyut olması özelliğini ifade eder.
D/Y?
2) Sağlık hizmetlerinde üretim ve tüketimin eş zamanlıdır. D/Y?
3) Hangisi hizmetlerin genel özellikleri arasında yer almaz?
a) Soyut olma
b) Taşınamama
c) Kalite ölçümünün kolay olması
d) Emek yoğun olması
e) Müşterilerin üretim sürecine katılması

4) Sağlık işletmelerinin en önemli girdisi emektir. Hizmet işletmelerindeki donanım
üretim işletmelerindeki kadar gerekmeyebilir. Bu durum hizmet işletmelerinin hangi
özelliğinden kaynaklanır?
a) Emek Yoğun Olması
b) Kaliteyi ölçmenin zorluğu
c) Maliyeti hesaplamanın zorluğu
d) Girdilerdeki değişkenlik
e) Üretim miktarını tespit etmenin zor olması
5) H.L. Browning ve J. Singelman tarafından yapılan hizmet işletmelerinin
sınıflandırılmasında Sağlık Hizmet İşletmeleri “Kamusal hizmet işletmeleri” grubunda yer alır
D/Y?

6) Kişilerin ve toplumların; sağlığını korumak, hastalıklarında tedavilerini yapmak,
engelli olanların başkalarına bağımlı olmadan yaşayabilmelerini sağlamak ve toplumların
sağlık düzeyini yükseltmek için yapılan planlı çalışmaların tümüne ne denir?
a) Sağlık Hizmetleri
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b) Kamusal Hizmetler
c) Yarı Kamusal Hizmetler
d) Toplumsal Hizmetler
e) Tedavi Edici Hizmetler

7) Radyasyon ve gürültü ile savaş, konut sağlığı, hava kirliliği, atıklarla mücadele
gibi faaliyetler hangisinin kapsamında değerlendirilir?
a) Tedavi edici sağlık hizmetleri
b) Bireye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri
c) Çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri
d) Sağlığın geliştirilmesi hizmetleri
e) Tıbbi Rehabilitasyon hizmetleri
8) Aşağıdaki ifadelerden hangileri sağlık hizmetleri sınıflandırmasında yer alır?
I.

Koruyucu sağlık hizmetleri.

II. Tedavi edici sağlık hizmetleri
III. Rehabilite edici sağlık hizmetleri
IV. Sağlığı geliştirici hizmetler
a) I ve II
b) II ve III
c) III ve IV
d) I-II ve III
e) I-II-III ve IV
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9) Aşılama, sağlık eğitimi, erken tanı ve uygun tedavi, aile planlaması ve çocuk
sağlığı gibi hizmetler aşağıdakilerden hangisinin konusudur?
a) Tedavi edici sağlık hizmetleri
b) Bireye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri
c) Çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri
d) Sağlığın geliştirilmesi hizmetleri
e) Rehabilitasyon hizmetleri

10) Hastaların ilk başvurduğu hekim ya da sağlık personeli tarafından sağlık
kuruluşunda veya evde, ayakta muayene edilmesini ve tedavisini kapsayan, genellikle
yataksız sağlık hizmeti aşağıdakilerden hangisinin konusudur?
a) Birinci basamak tedavi edici hizmetler
b) İkinci basamak tedavi edici hizmetler
c) Tıbbi rehabilitasyon
d) Üçüncü basamak tedavi hizmetleri
e) Sosyal rehabilitasyon

Cevaplar
1)Doğru, 2)Doğru, 3)c, 4)a ,5)Yanlış, 6)a, 7)c, 8)e, 9)b, 10)a
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3. BİR SAĞLIK İŞLETMESİ OLARAK HASTANELER
Doç.Dr. Selma SÖYÜK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Hastanelerin Tanımı ve Tarihçesi
3.2. Hastanelerin Özellikleri
3.3. Hastanelerin İşlevleri
3.4. Hastanelerin Sınıflandırılması
3.4.1. Hizmet Türüne Göre Hastaneler
3.4.2. Mülkiyet Türüne Göre Hastaneler
3.4.3. Yatış Süresine Göre Hastaneler
3.4.4. Büyüklüğe Göre Hastaneler
3.4.5. Hizmet Basamağına Göre Hastaneler
3.4.6. Eğitim Statüsüne Göre Hastaneler
3.4.7. Akreditasyon Durumuna Göre Hastaneler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Hastanelerin diğer işletmelerden farkları nelerdir?

2.

Hastanelerin kendine has özellikleri nelerdir?

3.

Hastanelerin 4 temel işevini açıklayınız.

4.

Hastaneleri nasıl sınıflandırırız?

53

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Hastane Kavramı

Hastane kavramını açıklama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Hastanelerin Temel
Özellikleri

Hastanelerin Temel
Özelliklerini sıralama, hastane
işletmeleri ile diğer işletmeler
arasındaki farkı kavrama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Hastanelerin türleri

Hizmet çeşitlerine göre
hastanelerin türlerini öğrenme

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Hastanelerin sınıflandırılması

Hizmet türü, mülkiyet yapısı,
kapasite, hizmet alanı gibi
faktörlere göre hastanelerin
sınıflandırılmasını öğrenme

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar



Hastane



Hastanelerin özellikleri



Hastane türleri
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Giriş
Tarihin en eski organizasyonlarından olan hastaneler toplumlarda önemli bir yere
sahiptir. Bunun temel nedenlerinden biri sağlık hizmetlerinin pek çoğunun hastanede
verilmesi, hizmetin çok pahalı olması ve hizmetlerdeki aciliyet durumudur. Hastaneler diğer
sağlık işletmeleri ve hizmet işletmelerine göre farklı özelliklere sahiptir. Bu bölümde
hastanelerin özellikleri ve sınıflandırılmasına yer verilecektir.
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3.1. Hastanelerin Tanımı ve Tarihçesi
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hastaneleri, “müşahede, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon
olmak üzere gruplandırılabilecek sağlık hizmetleri veren, hastaların uzun veya kısa süreli
tedavi gördükleri yataklı kuruluşlar” şeklinde tanımlamıştır.
Yataklı Tedavi kurumları İşletme Yönetmeliğinde ise hastaneler; "hasta ve yaralıların,
hastalıktan şüphe edenlerin ve sağlık durumlarını kontrol ettirmek isteyenlerin ayaktan veya
yatarak izleme (müşehade), muayene, tanı (teşhis), tedavi ve rehabilite edildikleri aynı
zamanda doğum yapılan kurumlar" olarak tanımlanmaktadır. Hastaneler, hizmet üretim
kapasitesi ve sağlık harcamaları bakımından sağlık sisteminin en önemli alt sistemidirler.
Hastaneler günümüz toplumunda önemli yere sahiptir. Sağlıklı hayat sürmek her
insanın gereksinimidir ve insanların sağlıklı hayat sürmelerinde hastaneler önemli role
sahiptir. Nüfus artışı, kentleşme, sanayileşme, sosyal güvenlik kapsamının genişletilmesi gibi
değişik nedenlerle birlikte, kişilerde bilinç seviyesi yükseldikçe hastanelerin bu rolünün daha
da artması kaçınılmazdır. Bunun nedeni, en gelişmiş tıbbi teknolojiden ve laboratuvar
imkânlarından faydalanarak tedavi olmak, düzenli hemşirelik bakımı almak, ancak
hastanelerde sağlanabilmektedir.
Hastanelerin en temel fonksiyonu ve varoluş amacı tedavi hizmetlerini yerine
getirmektir. Varoluş amacına uygun olarak hastaneler, koruyucu ve geliştirici sağlık
hizmetlerini yerine getirmek, çalışanları ve hizmet alanları eğitmek, araştırma- geliştirme
faaliyetlerinde bulunmak, etkin bir yönetim mekanizması ile tüm bu hizmetleri yürütmek gibi
fonksiyonları yerine getirmektir.
Şu ana kadar yapılan tanımlar işlevsel tanımlardır. Hastaneleri sistem yaklaşımıyla ele
alıp tanımlamak da mümkündür. Buna göre hastaneler dinamik, değişken bir çevre içinde,
aldıkları girdileri dönüştürme süreçlerinden geçirerek, çıktılarının önemli bir kısmını yine
aynı çevreye veren, geribildirim mekanizmasına sahip organizasyonlardır.
Sistem yaklaşımını ele aldığımızda, hastanenin girdileri hastalar, insan gücü, malzeme,
fiziksel ve parasal kaynaklardır. Çıktıları (elde edilmesi istenen sonuçlar) ise, hasta ve
yaralıların tedavisi, personelin hizmet-içi eğitimi, öğrencilerin klinik eğitimleri, araştırmageliştirme faaliyetleri ile toplumun sağlık seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunmadır.
Dönüştürme süreçleri, sözü edilen sonuçlara ulaşabilmek için hastanedeki çeşitli hizmet
birimlerinin kendi alanlarıyla ilgili olarak gerçekleştirdikleri planlama, örgütleme, yürütme ve
denetleme faaliyetlerini ifade etmektedir.
Hint ve Arap kültüründe geçmişi çok eski olan hastaneler Güney Avrupa da Papaz ve
Rahibelerin hizmet sunduğu manastırlar da kendisini göstermiştir. Sri lanka’da MÖ 4.yy.da
hastanelerin varlığından söz edilir.
13. yüzyılda tüm Avrupa’da 19000 hastane olduğu bilinmektedir. İlk hastaneler
kimsesi olmayan hastalara, yoksulara, evinden uzak olan yolculara hizmet amacıyla
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kurulmuştur. Bu dönemde askerlere ve denizcilerin sağlık bakımı hükümetlerin sorumluluğu
altındaki hastanelere verilmiştir.
19. yüzyılın başlarında özelikle kolera ve çiçek, tifo için özel hastaneler kurulmuştur.
Aynı dönemde İsveç’te genital hastalıklar. Norveç’te ise lepralılar için özel hastaneler
kurulmuştur. Ruh ve sinir hastanelerinin kurulması aynı dönemlere rastlar. Avrupa’da önce
kilisenin kontrolünde gelişen hastaneler Fransız ihtilalinden sonra iyi yönetilmedikleri
gerekçesiyle kamu yönetimine devredilmiştir.
İngiltere’de VIII.Henry’nin dini örgütleri baskı altına alması ile birlikte hastanecilik
sektörel gelişim göstermiştir. İngiltere’de 1945 yılında Ulusal Sağlık Hizmetleri kurulana
kadar hastaneler yardım kuruluşlarının kontrolünde yürütülmüştür.
Batı dünyasında başlangıçta kar amacı gütmeyen din ırk, sosyal sınıf farkı gözetmeyen
ve gönüllülük temeline dayanan hastane uygulaması olmuştur.
ABD de Pensilvanya Hastanesi 1751 de kurulmuştur. ABD de hastaneler önce dini
ayrımlara daha sonrada paralı hale gelmiştir. 1893’te hastanede yatan hastaların çoğu para
öder iken, 19. yy.ın sonunda hastane giderlerinin üçte biri hastalar tarafından ödenir hale
gelmiştir.
Hastanede maaş/ücret karşılığı çalışan hekimlerin doğrudan para almaları engellenmiş
ancak uzmanlıkları nedeniyle özel hasta bakma hakları verilmiştir. Bu durum, uzmanlığın
artmasına, uzman hekimin büyük oranda para kazanmasına, kaliteli hizmet için uzman
hekimden özel hizmet alınması düşüncesinin yaygınlaşmasına neden olmuştur.
Hastane dışında hasta bakımı hizmetleri için ücret karşılığı hekim istihdamı oldukça
eski bir geçmişe dayanır. Bu uygulamanın Norveç’te 350 yıllık bir geçmişi bulunmaktadır.
İsviçre’de de benzer uygulamaya rastlanmaktadır. 1864’te Rusya’da yerel yönetimler
tarafından kırsal kesimde hastane ve sağlık merkezleri kurulduğu, hekimlerin maaş karşılığı
devlet memuru olarak çalıştırıldığı, ulaşım giderlerinin sağlandığı görülmektedir.
Hastanelerle ilgili önemli gelişmeler 1900’lü yıllarda olmuştur. Tıp Fakülteleri, eğitim
hastaneleri bu yıllarda kurulmuştur. 1910 yılında ABD’de Carneie Vakfı tarafından hazırlanan
ve Flexner raporu olarak bilinen bir proje ile hastanelerde tıp eğitiminin yapılması
kararlaştırılmıştır. İlk defa JOHN HOPKİNS hastanesinde başlayan bu uygulama Amerika ve
Kanada’da uygulanmaya başlamıştır. Hastanelerin ruhsatlandırılması 20. yy. başında
gerçekleşmiştir. Eğitim hastaneleri, kadın hastalıkları hastaneleri, kulak-burun-boğaz gibi dal
hastaneleri 1900’lü yılların başlarında kurulmaya başlamıştır.
Türklerin ilk kurduğu sağlık kuruluşu, 1206 yılında Kayseri'deki Gevher Nesibe
Sultan Hastanesi ve Tıp Medresesidir. Aynı yüzyılda Selçuklular tarafından, Sivas, Divriği,
Kastamonu, Aksaray, Mardin, Konya, Erzincan, Akşehir, Amasya, Çankırı ve Erzurum'da
hastaneler kurulmuştur.

58

Osmanlı döneminde, merkezde hekimbaşılar, taşrada ise Darüşşifa denilen hastaneler
dikkati çekmektedir.
Osmanlılar, Selçuklulardan devraldıkları darüşşifaları vakfiyeleri ile birlikte kabul
ederek işletmişler, kendileri taht şehirleri dışında (Edirne, Bursa ve İstanbul) dışında pek az
hastane kurmuşlardır. Kurulan başlıca hastaneler, Manisa Birmarhanesi (1539), Mekke
(1556), Sultanahmed (1617), Guraba-i Müslimin (1838), Bursa (1399), Edirne (1485) ve
Edirne'deki Cüzzamhane'dir(1451).
Tanzimattan sonra ilk hastane, yeniden açılan Bezm-i Alem Gureba-i Müslimin kadın
hastanesidir (1843). İlk açılan hastanelere Gureba adı verilmiş, II. Abdülhamid zamanında
açılanlara Hamidiye Hastanesi denilmiştir.
Cumhuriyet döneminin ilk Sağlık Bakanı Dr.Refik Saydam olup, kısa bir süre dışında
1937 yılına kadar 14 yıl bakanlık yapmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında izlediği politikalar ile
sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi ve gelişmesinde büyük katkıları çok olmuştur.

3.2. Hastanelerin Özellikleri
Hastaneler gerek yüksek maliyetli olmaları gerekse verdikleri hizmetlerin
"ertelenemez" olması dolayısıyla, sağlık hizmetlerinde kilit konumundadır. Hastaneler yoğun
stres yaşayan hasta bireye hizmet vermenin yanı sıra, bu sektörde çalışanların iş yaşamlarında
sık sık stres yaratan olaylarla karşı karşıya kalmaları nedeniyle, diğer sektörlerden farklılık
göstermektedir.
Hastaneleri diğer işletmelerden ayıran özelliklerin bazıları şunlardır:


Hastanedeki idari mekanizmanın çarpık olması



Hastane hizmetlerinin çeşitli olması



Departman ve üniteler arasında koordinasyon sağlama konusunun güç olması



İdareye karışan çeşitli grupların bulunması

 Eğitim, araştırma ve tedavi hizmetlerinin ortak oluşu ve yönetime karar vermede
yarattığı güçlüklerin bulunması


Hastanenin sosyal amaçlarla ilgili oluşu



Emir-komuta hattının çok olması



Çeşitli bilgi ve teknik birikime sahip grupların çokluğu



Hastane kurum yapısının diğer kurumlara nazaran değişik olması
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Hastane işletmelerinin kendine has özellikleri vardır. Bu özellikler hastaneleri diğer
sağlık işletmelerinden daha farklı bir konuma getirmektedir. Sağlık hizmetlerinin
özelliklerinden bahsederken anlattığımız hizmetin pahalılığı, çatışmaların çok yaşanması,
görev bağımlılığı gibi pek çok husus özellikle hastaneler için geçerlidir. Bu özelliklere
bakacak olursak:
Hastaneler Karmaşık Yapıda Açık- Dinamik Organizasyonlardır: Bu durum,
hastaneyi diğer kurumlardan ayıran en önemli bir özelliğidir. Hastaneler yapı itibari ile
karmaşık organizasyonların içinde yer almaktadır. Hastanenin bu yapıda yer almasının bazı
nedenleri bulunmaktadır. İlk nedeni, hastane çevresinin dışında kalan ve hastaneye etki eden
durumların hastanenin dış çevresinin çok karışık oluşudur. Mesleki örgütlenmeler, kamuda
yer kuruluşlar ve sigorta şirketleri hastanelerin dış çevresini meydana getirmektedir. Bu
oluşum hastanelere önemli derece etki etmektedir. Hastane çevresinin karmaşık olmasının bir
diğer nedeni de çok fazla miktarda çeşitli hastalıklara maruz kalan hastaların hastaneye
gelişlerindeki düzensizliktir.
Hastanedeki karmaşıklığın diğer bir nedeni de kullanılan teknolojinin karmaşık
oluşudur. Tıbbi teknolojinin hızla gelişmesi sonucu, teşhis ve tedavide kullanılan cihazlar,
hem sayı olarak artmış hem de yalnızca uzmanların kullanabileceği bir özellik kazanmıştır.
Dolayısıyla hastanedeki aşırı uzmanlaşmanın diğer bir nedenini, bu teknolojik gelişmeler
oluşturmaktadır.
Uzmanlaşma Seviyesinin ve Meslek Gruplarının Yüksek Olması: Hastanede
yapılan işler çok değişken, karmaşık, aşırı uzmanlaşmış, karşılıklı bağımlı ve ileri düzeyde
koordinasyon gerektiren niteliktedir. Hastanede farklı meslek grupları görev yapmaktadır ve
her biri verilen hizmetin gereği olarak işlerinde uzman olmak zorundadırlar.
Karşılıklı Görev Bağımlılığı ve Çok Sayıda Çatışma: Ülkemizde Sağlık Bakanlığı
tarafından belirlenmiş 44 sağlık mesleği tanımlanmıştır ve bu meslek üyelerinin işbirliği ve
uyum içinde koordinasyonlu olarak çalışmaları gerekmektedir. Hastanelerde her meslek
grubunun çıktısı bir diğerinin girdisini oluşturur bu yüzden koordinasyonun tam
sağlanamadığı durumlarda çatışmalar olması kaçınılmazdır. Çünkü koordinasyonsuzluğun
sonuçları direkt olarak hastalara yansımaktadır.
Hastanelerde sadece çalışanlar arasında değil, hizmet alanlarla sağlık personeli
arasında da sık sık çatışmalar görülmektedir.
Stresin Çok Fazla Olması: Hastanenin kapısından içeri girildiği an gerek sağlık
personeli gerekse hasta ve yakınları için yoğun bir stres başlar. Sağlık çalışsanı streslidir;
çünkü yukarıda bahsettiğimiz işlerin acilliği, ertelenemez olması, ani ve hızlı karar verilmesi,
hata ve yanılgıya, kuşkuya yer olmaması gibi hastanenin kendine has özellikleri nedeniyle
kişiler yoğun bir stres yaşarlar.
Hasta ve hasta yakınları streslidir. Çünkü kişi en değerli şeyi olan sağlığını kaybetmiş
veya kaybettiğinden şüphelidir. Yapılan tetkikler, incelemeler ve bunların sonuçlarını
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beklemek için geçen süre bitmek bilmez ve her bekleme yoğun bir stres ortamı yaratır. Çıkan
çatışmaların çoğu acil servislerde belirtilen stres nedenleriyle çıkar.
İnsana Dayalı Emeğin Fazla Olması: Hastaneler karmaşık sistemlerdir. Teknoloji
sağlık sektörü içinde en yoğun olarak hastanelerde kullanılır. Ancak insan emeği daha
yoğundur ve daha önemlidir. Teknolojiyi kullanana insandır ve onun bir hatası, teknolojiyi
yanlış kullanması vs. tüm hizmetleri olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle insan emeği ve
bilgisi çok önemlidir.
24 Saat Hizmet Verme: Hastaneler 7 gün/24 saat kesintisiz hizmet veren sağlık
kuruluşlarıdır. Bu özellik beraberinde bazı sorunları ve ayrıntıları beraberinde getirmektedir.
Hastaneler vardiyalı çalışmanın yoğun olduğu kurumlardır. Bu kurumlarda, özellikle
gece vardiyasında çalışan işgörenler yöneticilerinin kendi performanslarını yeterince iyi takip
edemediklerini düşünürler. Genelde gece vardiyasında çalışanlarda bu nedenle tatminsizlik
görülmektedir. Gündüz çalışanlar için çoğu kurum çalışanlarına kreş, ulaşım hizmeti sunarken
gece bunlar problem olabilmektedir.
Çalışanların Çoğunun Bayan Olması: Hastanede çalışanların 2/3’ ünün bayanlardan
oluştuğu görülmektedir. Bu durum zaman zaman sıkıntılara neden olabilmektedir.
Akşam ve gece vardiyalarında, tatil günlerinde çalışıyor olunması, özellikle bayan
sağlık personel için bazı problemlere sebep olmaktadır. Ulaşım zorlukları, çocuklarının
bakımı, karı-koca arasındaki huzursuzluklar sonucu evlendikten sonra görevden ayrılmalar sık
olmaktadır ve buna bağlı olarak personel devir hızı yükselmektedir.
İşlerin Acil ve Ertelenemez Oluşu: Hastanelerde tüm işler zamanında yapılmalıdır.
En ufak bir ihmalkârlık hastaların hayatına mal olabilmektedir. Hiçbir iş ertesi güne
aktarılamaz. İşler ertelenemediği gibi aynı zamanda depolanamaz da.
Hızlı Karar Verebilme: Hastanelerde çalışanlar hızlı ve çabuk karar
verebilmelidirler. Her türlü kararsızlık olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir. Özellikle acil
birimlerinde bu konu daha da önem kazanmaktadır.
Hatalara Karşı Duyarlılık: Hastaneler hiçbir konuda hata, kuşku ve yanılgıya karşı
toleransın olmadığı kurumlardır. Yapılan bir hata tüm süreçleri olumsuz etkiler. Yanlış bir
tetkik sonucu veya yanlış bir teşhis gibi durumlar tüm tedavi süreç ve sonucunu etkiler. Bu
nedenle hastanelerde tüm çalışanlar her aşamada hatasız ve doğru şekilde işlerini
yapmalıdırlar.
İş Analizleri ve Görev Tanımlarının Yetersizliği: Hastanelerde çok sayıda meslek
grubu bir arada çalışmasına rağmen bu meslek üyelerinin iş analizleri tam olarak yapılmış
değildir. Pek çok konuda görev karmaşası yaşanmaktadır. Çoğu işler farklı hastanelerde farklı
sağlık personeli tarafından yerine getirilmektedir ve bu da sonuçta sağlık çalışanları arasında
çatışmalara neden olmaktadır.
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Yeterli Denetim Mekanizmalarının Kurulamaması: Hastanelerde denetim
mekanizmaları tam olarak işleyememektedir ve etkili bir denetimin yapıldığını da söylemek
zordur.
İkili Otorite Hattı (Matriks Organizsyon): Proje bazlı çalışan örgütlerdeki
organizasyon yapısıdır. Matriks organizasyonda iki yönetici vardır. Proje yöneticisi ve
fonksiyonel yönetici. Rolleri açıkça belirtilmiş bulunan bu iki grup aralarında herhangi bir
hiyerarşik bağ olmadan, bir projenin gerçekleşmesi için işbirliği yapmak ve projeyi
zamanında tamamlamak zorundadırlar.
Hastanede her hasta bir projedir. Hasta hastanenin kapısından girdiği an proje
yönetimi başlar. Projenin yöneticisi o hastanın hekimidir. Her çalışanın bağlı olduğu
yöneticileri ise fonksiyonel yöneticileridir. Hastanın tedavisinde başka bir ifadeyle proje
içinde çalışan tüm ekip üyeleri proje ile ilgili konularda hekimden, diğer tüm konularda
fonksiyonel yöneticisinden talimat alırlar.
Proje Yöneticisi (Hekim): Proje adı altında toplanan işlerin, belirlenen zaman, kalite
ve maliyet sınırları içinde gerçekleştirilmesinden üst yönetime karşı sorumludur
Fonksiyonel Yönetici: Fonksiyonel bölümler, projenin kendi alanları ile ilgili
sorunlara çözüm bulmaktan üst yöneticiye karşı sorumludurlar.
Matriks Yapıda; projedeki herhangi bir gecikme veya zarardan ilgili tüm yöneticiler
sorumludur.
o

İletişim çok önemlidir

o Amaç, projenin sonuçlandırılması olduğundan personel hizmetin yürütülmesi
açısından proje yöneticisine, mesleki ve teknik konularda da fonksiyonel yöneticiye karşı
sorumludur
Bir astın tek üste bağlanması anlamındaki "komuta birliği" ilkesine aykırıdır. Bir ast,
iki ayrı üste karşı sorumlu kılınmaktadır.
Projede çalışan personel her iki yöneticiye de bağlı bulunmaktadır. Amaç, projenin
sonuçlandırılması olduğundan bu personel hizmetin yürütülmesi açısından proje yöneticisine,
mesleki ve teknik konularda da fonksiyonel yöneticiye karşı sorumludur.
Matris Yapı İçinde Roller
Proje Yöneticisi:
Kararlar doğrudan proje yöneticisine aittir:


Hangi işler yapılmalı?



Bu işler ne zaman yapılmalı?
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Bu işler neden yapılmalı?



Bu işler hangi kalitede yapılmalı?



Projenin genel gidiş hızı ne olmalı?



Projedeki işler kime (işletme içinde mi, dışında mı) yaptırılmalı

Fonksiyonel Yönetici
Şu konulardaki kararlar, doğrudan fonksiyonel bolüm yöneticilere aittir:


İşler nasıl gerçekleştirilecek?



Hangi yöntem ve usuller kullanılacak?



Bu işleri kim yapacak?



Bu işler nerede yapılacak?



Fonksiyonel uzmanlık ne ölçüde proje uygulamasına aktarılacak?

Bir hastanın tedavisinde yalnızca hekim ve hemşire yer alabilirken, başka bir hastanın
tedavisinde hekim, hemşire, ameliyathane ve fizik-tedavi ve rehabilitasyon bölümü personeli,
sosyal hizmet uzmanı da yer alabilmektedir. Uygulanan tedavi ''şahsileştirilmiş tedavi''
olduğundan, her hasta hekim için bir projedir. Projenin sorumlusu ve yöneticisi de, hastanın
hekimidir.
Tedavi ekibinde yer alan sağlık personeli ise hizmetin, yürütülmesi açısından hekime,
tedarik ve mesleki konularda da bağlı oldukları fonksiyonel yöneticilere karşı sorumludur.
Özetle matriks organizasyon, proje yöneticisi ile fonksiyonel yönetici personeli
(astları) aynı olan idarecilerdir. Bu durum her iki yöneticinin otoritelerinin çatışması, yetki
alanlarının aşılması olasılığını doğurmaktadır. Bu bakımdan, matriks organizasyonun iyi
isleyebilmesi için sorumluluk ve yetki alanlarının çok net şekilde belirlenmesi, bu yapıya
uygun, tutum ve davranışların geliştirilmesi gerekmektedir.
Sürekli haberleşme, sorunları açık olarak tartışma, yardımlaşma, sempati; ikna etme ve
amaçlara açıklık kazandırma matriks yapıda önem kazanan tutum ve davranış biçimleri
olmaktadır.
Rolleri açıkça belirtilmiş bulunan bu iki grup aralarında herhangi bir hiyerarşik bağ
olmadan, bir projenin gerçekleşmesi için işbirliği yapmak ve projeyi zamanında tamamlamak
zorundadırlar. Projedeki herhangi bir gecikme veya zarardan ilgili tüm yöneticiler
sorumludur.
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3.3. Hastanelerin İşlevleri
Hastanelerin 4 ana işlevi vardır. Bunlar:


Hasta ve yaralıların tedavisi



Eğitim



Araştırma ve geliştirme

 Toplumun sağlık seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunma (koruyucu sağlık
hizmetleri)
Hasta ve Yaralıların Tedavisi
Hastanelerin en eski ve en temel işlevi tedavi hizmetleridir. Hastaneler, hasta ve
yaralılara ayaktan veya yatış yoluyla tanı ve tedavi hizmetleri sağlayan sağlık kurumlarıdır.
Hastanelerin diğer işlevleri bu temel işlevi destekler niteliktedir.
Eğitim
Hastaneler ayni zamanda birer eğitim kurumudur. Hastanelerde verilen ya da
hastanelerden beklenen eğitim hizmetleri,


Hastaların ve yakınlarının eğitimi,



Öğrencilerin eğitimi,



Hastane personelinin hizmet-içi eğitimi



Sağlık konularında kamuoyunun eğitimidir.

Hastanelerin kurulusunda esas amaç, hasta ve yaralıların tedavisidir. Bu esas amaca
ulaşılabilmesi için tedavi hizmetlerinin hasta ve yakınlarının eğitimi ile bütünleştirilmesi
gerekmektedir. Kronik hastalığı olanlar taburcu olurken tamamı ile iyileşmemiştir. Tedavisi
bir ömür boyu sürecek ve sağlığı ile ilgili dikkat etmesi gerekenler olacak ve konuda personel
tarafından eğitilmesi gerekecektir. Hastanın klinik sonrası dönemde tedavisi ve kontrolleri
konusunda bilgilendirilmesi önemlidir.
Hastanede öğrenciler de eğitilir. Tıp, hemşirelik, fizik tedavi ve rehabilitasyon, ağlık
yönetimi, biyomedikal mühendisliği, tıbbi dokümantasyon, ebelik, odyoloji, diyetisyen,
eczacılık, laborantlık, teknisyenlik, yardımcı sağlık personeli stajlarını hastanelerde
yapmaktadırlar ve sağlık personeli bu eğitimlerde öğrencilere yardımcı olurlar.
Personelin hizmet-içi eğitimi hastanede verilen bir başka eğitim türüdür. İşe yeni
alınan personelin eğitimi mutlaka yapılmalıdır. Ayrıca tıp biliminde ve diğer bilimlerde çok
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hızlı gelişmeler olmaktadır. Bu gelişme ve yeniliklere ayak uydurmak amacı ile çalışan
personelin eğitimleri ihmal edilmemelidir.
Hastanelerde verilen diğer bir eğitim de topluma yönelik eğitim programlarıdır. Bu
eğitimlerde; hastanede verilen hizmetler konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi, insanların
periyodik sağlık kontrolü yaptırmaları, kronik hastalıklarda sağlıklı yaşam koşulları, çevre
sağlığı, hastalıklardan korunma gibi temel sağlık eğitimleri verilir.
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri
1- Tıbbi araştırma faaliyetleri
a) Klinik araştırma “Hasta ve deney hayvanları üzerinde”
b)Geçmişe dönük (retrospective) araştırma “Hasta dosyalarına dayanılarak yapılır”
2- İdari araştırma faaliyetleri
Hastanelerdeki araştırma ve geliştirme faaliyetleri biri tıbbi, diğeri idari olmak üzere
iki türlüdür. Tıbbi araştırma faaliyetleri de klinik araştırma ve geçmişe dönük (retrospective)
araştırma olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Klinik araştırma, hasta ya da deney hayvanları
üzerinde yapılan araştırmadır. Geçmişe dönük araştırma ise, hasta dosyalarına dayanılarak
yapılan araştırmadır.
İdari araştırma, hastanedeki işletmecilik sorunlarının saptanıp, çözümüne yönelik
araştırmadır. Hastanenin verimliliğini ve etkinliğini artırmaya yönelik bu araştırmalar ya
hastane içinden bir ekibe, ya da hastane dışından bir uzmanlar grubuna yaptırtmaktadır.
Toplumun Sağlık Seviyesinin Yükseltilmesi
Hastaneler yukarıda sözü edilen işlevleri yürütürlerken dolaylı olarak toplumun sağlık
seviyesini de yükseltmektedirler. Tedavi edici tıp alanına giren bu faaliyetlerden başka, artık
günümüzde hastanelerin koruyucu tıp alanında da hizmet vermeleri beklenmektedir.
Kanser, alkolizm, obezite, sigara veya trafik kazaları gibi, toplum sağlığını tehdit eden
hastalıklar veya tehditlerle mücadelede hastanelerin kendi başlarına yapabilecekleri oldukça
kısıtlıdır. Fakat diğer hastanelerle ve kamu kuruluşlarıyla birlikte yürütülecek eğitim
programları, aşı kampanyaları, röntgen taramaları bu amaçla gerçekleştirilebilecek faaliyetler
arasındadır. Hastanelere başvuran hastalarda diğer bazı tetkiklerin yapılacak muhtemel
hastalıkların teşhisi için alınacak tedbirler de koruyucu tip hizmetleri arasında sayılabilir.

3.4. Hastanelerin Sınıflandırılması
Hastaneler, sundukları hizmetlerin türlerine, hastaların hastanede ortalama kalış
sürelerine, hastanenin mülkiyetine, yatak adetlerine göre çeşitli şekilde sınıflandırıldığı
görülmektedir. Hastaneler genel olarak aşağıdaki kriterlere göre sınıflandırılır. Bunlar;
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• Hizmet türü,
• Mülkiyet,
• Yatış süresi,
• Büyüklük,
• Hizmet basamağı,
• Eğitim statüsü,
• Akreditasyon.

3.4.1. Hizmet Türüne Göre Hastaneler
Hastaneleri sunmuş oldukları hizmet türüne göre üç başlık altında incelemek
mümkündür. Bunlar; eğitim hastaneleri, genel hastaneler ve özel dal hastaneleridir.
Genel Hastaneler
Her türlü acil ve acil vaka ile yaş ve cins farkı gözetmeksizin, bünyesinde mevcut
uzmanlık dalları ile ilgili hastaların kabul edildiği ve ayaktan veya yatarak hasta muayene ve
tedavilerinin yapıldığı yataklı kurumlardır.
Özel Hastaneler Kanunu’nun ikinci bölüm, 6. maddesinde, (Değişiklik- madde:
15.2.2008-26788) genel hastaneler, “yirmi dört saat süreyle düzenli ve sürekli olarak ayakta
ve yatarak muayene, teşhis ve tedavi hizmeti sunulan özel hastanelerdir. Genel hastaneler
ilgili kanunda belirtilen koşulları sağlamadan açılamazlar. Bu koşullar aşağıda
özetlenmektedir.


Asgari olarak öngörülen bina, hizmet ve personel standartlarını sahip olmak,

 En az üç cerrahi uzmanlık dalı olmak üzere altı klinik uzmanlık dalında kadrolu
uzman tabip çalıştırmak,


Yoğun bakım ve gözlem yatakları hariç en az yirmi beş hasta yatağı olmak,

 Hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği klinikler, yoğun
bakım üniteleri ile radyoloji, biyokimya veya mikrobiyoloji laboratuvarlarını bünyesinde
bulundurmak,


Acil ünitesi bulundurmak zorundadır.

Genel hastaneler, aşağıda belirtilen asgari standartlar esas alınarak gruplandırılır
A Grubu Hastane: Ruhsatlandırılmış yatak kapasitesi en az elli olan, en az beş farklı
dâhili ve beş farklı cerrahi uzmanlık dalında tam gün kadrolu uzman hekim çalıştırmak
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suretiyle sağlık hizmeti veren, ilave olarak hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dalları için
gerekli ve günün gelişmiş tıp teknolojisine uygun olan diğer bütün teşhis ve tedavi birimlerini
ve ayrıca asgari radyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, hematoloji ve patoloji laboratuvarlarını
bünyesinde bulunduran genel hastanelerdir.
B Grubu Hastane: Ruhsatlandırılmış yatak kapasitesi otuz-elli arasında olan, en az
dört farklı dâhili ve dört farklı cerrahi uzmanlık dalında tam gün kadrolu uzman hekim
çalıştırmak suretiyle sağlık hizmeti veren; günün gelişmiş tıp teknolojisine uygun olan bir
veya birden fazla teşhis ve tedavi birimini ve radyoloji, 22 biyokimya, patoloji ve
mikrobiyoloji laboratuvarlarını bünyesinde bulunduran genel hastanelerdir.
C Grubu Hastane: Ruhsatlandırılmış yatak kapasitesi on-otuz arasında olan en az üç
farklı dâhili ve üç farklı cerrahi uzmanlık dalında tam gün kadrolu uzman hekim çalıştırmak
suretiyle ayakta ve yatarak, acil ve yoğun bakım üniteleri ile radyoloji, biyokimya ve
mikrobiyoloji laboratuvarları desteğiyle muayene, teşhis ve tedavi hizmeti veren genel
hastanelerdir.
Özel Dal Hastaneleri
Özel dal hastaneleri, yönetmeliklerde belirli bir yaş ve cins grubu hastalar veya belirli
bir hastalığa tutulanların yahut bir organ veya organ grubu hastalarının müşahede, muayene,
teşhis, tedavi ve rehabilitasyonlarının yapıldığı sağlık kurumları olarak tanımlanmıştır.
Başta büyük iller olmak üzere, birçok ilde kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı
ve hastalıkları, kardiyoloji ve kalp-damar cerrahisi, acil yardım ve travmatoloji, göğüs
hastalıkları ve cerrahisi, onkoloji, kemik hastalıkları, meslek hastalıkları ile ruh sağlığı ve
hastalıkları alanında faaliyet gösteren özel dal hastaneleri bulunmaktadır. Daha spesifik bir
sağlık hizmetinin sunulması açısından özel dal hastanelerinin mevcudiyetleri makul
görünmektedir.
Eğitim Hastaneleri
Eğitim hastaneleri öğretim, eğitim ve araştırma yapılan, uzman ve ileri dal uzmanlar
yetiştirilen hastanelerdir. Eğitimden kastedilen hekimlere uzmanlık kazandırmayı amaçlayan
eğitimdir. Yardımcı sağlık personeli ve stajyer hemşirelere verilen klinik eğitim hastanelerin
eğitim hastanesi olmaları için yeterli görülmemektedir. Aynı zamanda eğitim hastaneleri;
yatarak veya ayakta her türlü hasta muayene teşhis ve tedavi yapan, tam teşekküllü, gerekli
sıhhi ve teknik şartlara sahip bulunan yataklı tedavi kurumlarıdır. Genel olarak eğitim
araştırma hastanesi olma şartları aşağıda gibi sıralanabilir. Bunlar;


Bakanlıkça ilgili mevzuatına göre eğitim yetkisi almış olma

 Bakanlıkça eğitim yetkisi verilen uzmanlık dallarında eğitim kadrosunun
tamamlanmış olma


Bünyesinde Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulu oluşturulabilme

67

 Hastanenin statüsünün gerektirdiği ileri tetkik ve tedavi hizmetleri ile görüntüleme
hizmetlerinin kurum bünyesinde veya hizmet alımı yolu ile karşılanabilme
 Asgari dört branş olmak kaydıyla, öncelikle iç hastalıkları, genel cerrahi, kadındoğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları (kadın-doğum ve çocuk branşlarında o ilde dal hastanesi
mevcut ise bu branşlar istisna tutulur), beyin cerrahi, ortopedi ve travmatoloji, kardiyoloji,
anesteziyoloji ve reanimasyon branşlarında 6 ve üzeri uzman tabip bulunması ve müstakil acil
branş nöbeti düzenlenebilmesi
 Kurum harici veya il dışından üçüncü basamak sağlık hizmeti ihtiyacı için sevkle
gelen hastaların kabulünü yapması ve sağlık hizmeti ihtiyaçlarını karşılayabilme
 Bünyesinde; III. Basamak yoğun bakım ünitesi ve III. Seviye Acil Servis
bulundurmadır.
Aşağıda Türkiye’de faaliyet gösteren genel ve özel dal hastanelerinin 2016 yılına ait
hastane sayıları ve yatak sayıları gösterilmiştir.
Tablo 3.1: Dallara Göre Hastane ve Yatak Sayıları
Dallara Göre Hastane ve Yatak Sayıları, Türkiye, 2013
Dallar
Hastane Sayısı
Yatak Sayısı
Genel Hastane Hastanesi
1.385
196.951
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları H.
31
5.549
Göz Hastalıkları
27
623
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
20
2.943
Göğüs Hastalıkları Hastanesi
14
3.668
Psikiyatri Hastanesi
12
4.352
Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi
5
632
Çocuk Hastalıkları Hastanesi
4
1.307
Kemik Hastalıkları Hastanesi
3
436
Meslek Hastalıkları Hastanesi
3
298
Onkoloji Hastanesi
2
816
Ortopedi ve Travmatoloji Hastanesi
1
33
Lepra Hastanesi
1
34
Lösemili Çocuklar Hastanesi
1
75
Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon
Merkezi
Toplam

1

54

1.510

217.771

Kaynak: Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
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3.4.2. Mülkiyet Türüne Göre Hastaneler
Mülkiyetlerine göre diğer bir deyişle finansal kaynakların türüne göre sınıflandırılma,
başka bir sınıflandırılma türüdür. Burada hastanenin mülkiyetinin kurum ve kuruluşlara ait
olduğuna veya kurum ve kuruluşların niteliğine göre sınıflandırma yapılmaktadır. Bu
noktadan hareket edildiğinde Türkiye’deki hastaneler Sağlık Bakanlığı’na, üniversitelere,
belediyelere, yabancılara, azınlıklara, derneklere ve özel kesime ait hastaneler olarak
sınıflandırılabilmektedir. Ülkemizde en önemli sağlık hizmeti sunucusu Sağlık Bakanlığı’dır.
Eskiden çeşitli diğer bakanlıklara, kamu iktisadi teşebbüslerine ve eski adı ile SSK’ya bağlı
olan tüm hastaneler şu anda Sağlık Bakanlığı çatısı altında devlet hastanesi olarak hizmet
vermektedir.
Devlet Hastaneleri
En genel anlamı ile devlet hastanesi, devlet tarafından inşa edilmiş veya ettirilmiş, tüm
masrafları devlet tarafından karşılanan, işletmesi devlet tarafından yapılan ve kâr amacı
olmayan hastanelerdir. Ülkemizde sağlık hizmetlerinin sunumunda en önemli rolü Sağlık
Bakanlığı’na bağlı devlet hastaneleri üstelenmektedir.
Üniversite Hastaneleri
Amacı, muayene, teşhis ve tedavi için hastaneye başvuran hastaların ayakta veya
yatırılarak tedavisi ile sağlık hizmetleriyle ilgili tüm alanlarda eğitim, öğretim, araştırma ve
uygulama yapmak; her düzeyde yetkili tıp ve sağlık personeli yetiştirmek olan sağlık
kuruluşlarıdır.
Özel Hastaneler
Türkiye’de kamuya ait olmayan ve özellikle son yıllarda sağlık sektöründe yaşanan
gelişmeler sonucu sağlık sisteminde payı önemli derecede artan, sağlık hizmeti sunmanın yanı
sıra girişimci tarafından kurulduğu için aynı zamanda kar amacı güden sağlık kuruluşlarıdır.
Ülkemizde özel hastaneleri aşağıdaki gibi dörde ayırmak mümkündür. Bunlar;
• Türk vatandaşları tarafından şirket olarak kurulan hastaneler
• Vakıf hastaneleri
• Etnik azınlıklara ait hastaneler
• Yabancıların sahip oldukları hastaneler

3.4.3. Yatış Süresine Göre Hastaneler
Hastaların hastanede kalış süresine göre hastaneler ikiye ayrılır. Bunlar, kısa süreli
bakım hastaneleri ve uzun süreli bakım hastaneleridir. Kısa süreli bakım hastaneleri genellikle
hastaların 30 günün altında kaldığı ve akut bakım hastaneleri olarak da adlandırılan
hastanelerdir. Uzun süreli bakım hastaneleri ise adından da anlaşılacağı gibi hastaların 30
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günün üzerinde kalmalarını gerektiren hastanelerdir. Bu hastaneler kronik bakım hastaneleri
olarak da adlandırılır. Ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri buna örnek gösterilebilir.

3.4.4. Büyüklüğe Göre Hastaneler
Hastaneleri büyüklüklerine göre sınıflandırmada kullanılan en önemli kriter yatak
sayısıdır. Yatak sayısı arttıkça hastane büyüklüğü de artar. Bunun yanında personel sayısı,
hasta günü sayısı da hastanelerin büyüklüklerine göre sınıflandırılmalarında kullanılan
kriterlerdir. Yatak sayısı bakımından hastaneler 25, 50, 100, 200, 400, 600, 800 ve üstü
yataklı hastaneler olarak sınıflandırılabilir.

3.4.5. Hizmet Basamağına Göre Hastaneler
Kapsamlı sağlık hizmetleri içindeki yerine göre hastaneler üçe ayrılır.
• Birinci Basamak Hastaneler
• İkinci Basamak Hastaneler
• Üçüncü Basamak Hastaneler
Birinci Basamak Hastaneler; genellikle tedavisi kısa süren, genellikle tedavisi kısa
süren, ileri teknolojik donanım gerektirmeyen, basit hastalıkların tedavi edildiği hastanelerdir.
Örneğin kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimlikleri, sağlık ocağı, verem savaş
dispanseri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi, sağlık merkezi ve toplum sağlık
merkezi, Sağlık Bakanlığı tarafından aile hekimi olarak yetkilendirilen aile hekimleri, 112 acil
sağlık hizmeti birimi, üniversitelerin medikososyal birimleri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin
birinci basamak sağlık üniteleri, belediyelere ait poliklinikler.
İkinci basamak hastanelerde birinci basamakta tedavisi mümkün olmayan
hastalıkları tedavi etmektedir. Eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri ve dal
hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri, entegre ilçe hastaneleri, Sağlık
Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve
araştırma hastanesi olmayan hastaneleri, belediyelere ait hastaneler ile kamu kurumlarına ait
tıp merkezleri ve dal merkezleridir.
Üçüncü basamak hastaneler ise daha kompleks hastalıkların tedavisi için kullanılır.
Yoğun teknoloji ve tedavi gerektiren hastalıklar tedavi edilir. Örneğin Sağlık Bakanlığına
bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ve özel dal eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu
hastanelere bağlı semt poliklinikleri, üniversite hastaneleri ile bu hastanelere bağlı sağlık
uygulama ve araştırma merkezleri, enstitüler ve semt poliklinikleri, üniversitelerin diş
hekimliği fakülteleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı tıp fakültesi hastanesi ile eğitim ve
araştırma hastaneleri üçüncü basamak sağlık kuruluşlarıdır.
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3.4.6. Eğitim Statüsüne Göre Hastaneler
Hastanelerin bir diğer sınıflandırma kriteri eğitim ve araştırma statüsünün bulunup
bulunmama kriteridir. Bakanlıkça eğitim yetkisi verilen ve eğitim kadroları tamamlanıp fiili
olarak eğitim fonksiyonu kazanan hastaneler eğitim hastaneleri olarak değerlendirilir. Bu
hastanelerin sağlık hizmeti sunmanın yanı sıra sağlık sektörü için personel yetiştirme ve
araştırma gibi ayrıca görevleri vardır. Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim ve araştırma
hastaneleri, üniversite hastaneleri bu türden hastanelerdir. Sağlık hizmeti sunmanın yanında
eğitim ya da araştırma görevi olmayan hastaneler ise eğitim statüsü olmayan hastanelerdir.
Devlet hastaneleri örnek verilebilir.

3.4.7. Akreditasyon Durumuna Göre Hastaneler
Akreditasyon, uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve
dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin (deney ve
muayene raporları, kalibrasyon sertifikaları, yönetim sistemi belgeleri, ürün belgeleri,
personel belgeleri vb.) güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir
kalite altyapısıdır. Sağlıkta standardizasyon ve akreditasyon, tıbbi ve tıbbi olmayan süreçlerin
belirlenmiş indikatörlere göre ölçülmesini ve iyileştirilmesini sağlayan bir işletim/yönetim
sistemi için gerekli alt yapı demektir. Hastaların ortalama yatış sürelerini, taburcu olduktan
sonra tekrar aynı rahatsızlıkla kuruma başvuran hasta sayını, endikasyonsuz tetkik yapılıp
yapılmadığını, özetle kalite ve kalitesizlik maliyetlerini vb. verileri sürekli ölçmek ve ilgili
kurumlardan kalite belgesine sahip olmak hastanelerin sınıflandırılmasında kullanılan bir
diğer kriterdir.
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Uygulamalar
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hastaneleri, “müşahede, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon
olmak üzere gruplandırılabilecek sağlık hizmetleri veren, hastaların uzun veya kısa süreli
tedavi gördükleri yataklı kuruluşlar” şeklinde tanımlamıştır.
Yataklı Tedavi kurumları İşletme Yönetmeliğinde ise hastaneler; “hasta ve yaralıların,
hastalıktan şüphe edenlerin ve sağlık durumlarını kontrol ettirmek isteyenlerin ayaktan veya
yatarak izleme (müşahede), muayene, tanı (teşhis), tedavi ve rehabilite edildikleri aynı
zamanda doğum yapılan kurumlar” olarak tanımlanmaktadır.
Hastane işletmelerinin kendine has özellikleri vardır. Bu özellikler hastaneleri diğer
sağlık işletmelerinden daha farklı bir konuma getirmektedir. Bunlar;


Karmaşık Yapıda Açık- Dinamik Organizasyonda Olmaları



Uzmanlaşma Seviyesinin ve Meslek Gruplarının Yüksek Olması



Karşılıklı Görev Bağımlılığı ve Çok Sayıda Çatışma



Stresin Çok Fazla Olması



İnsana Dayalı Emeğin Fazla Olması



24 Saat Hizmet Verme



Çalışanların Çoğunun Bayan Olması



İşlerin Acil ve Ertelenemez Oluşu



Hatalara Karşı Duyarlılık



İş Analizleri ve Görev Tanımlarının Yetersizliği



Yeterli Denetim Mekanizmalarının Kurulamaması



İkili Otorite Hattı (Matriks Organizsyon) olarak sıralanabilir.

Hastanelerin 4 ana işlevi vardır. Bunlar:


Hasta ve yaralıların tedavisi



Eğitim



Araştırma ve geliştirme,
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 Toplumun sağlık seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunma (koruyucu sağlık
hizmetleri)dır.
Hastaneler, sundukları hizmetlerin türlerine, hastaların hastanede ortalama kalış
sürelerine, hastanenin mülkiyetine, yatak adetlerine göre çeşitli şekilde sınıflandırıldığı
görülmektedir. Hastaneler genel olarak aşağıdaki kriterlere göre sınıflandırılır. Bunlar;
• Hizmet Türü,
• Mülkiyet,
• Yatış Süresi,
• Büyüklük,
• Hizmet Basamağı,
• Eğitim statüsü ve Akreditasyon durumudur.
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Uygulama Soruları
1.

Hastane nedir? Hastaneleri diğer işletmelerden ayıran temel özellikler nelerdir?

2. Hastanelerde maktiks yapı ne demektir? Bu yapının avantaj ve dezavantajları
neler olabilir? Tartışınız.
3. Hastanelerin sınıflandırılmasında kullanılan kriterler nelerdir? Detaylı olarak
tartışınız.
4.

Hastanelerin temel işlevleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sağlık sektöründe önemli yeri olan hastanelerin gelişimini, kendine has
özelliklerini, hastanelerin işlevlerini ve sınıflandırılma türlerini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Hastaneler matriks yapıda faaliyet gösteren kurumlardır. Bu yapı içerisinde Proje
Yöneticisi ve Fonksiyonel Yönetici olmak üzere iki ayrı yönetici vardır. Bu durum yönetimin
amaç birliği ilkesi ile çelişir. D/Y?
2) Hangisi Fonksiyonel Yöneticiye ait görevlerden değildir?
a) İşler nasıl gerçekleşecek?
b) Hangi yöntem ve usuller kullanılacak?
c) Bu işleri kim yapacak?
d) Bu işler nerede yapılacak?
e) Hangi işler yapılmalı?
3) Eğitim, hastanelerin genel işlevleri arasında yer almaz? D/Y?

4) Kuruluş yeri, hastanelerin sınıflandırılmasında kullanılan kriterlerden değildir?
D/Y?
5) Her türlü acil ve acil vaka ile yaş ve cins farkı gözetmeksizin, bünyesinde mevcut
uzmanlık dalları ile ilgili hastaların kabul edildiği ve ayaktan veya yatarak hasta muayene ve
tedavilerinin yapıldığı yataklı kurumlar hangi tür hastanelerdir?
a) Genel Hastaneler
b) Özel Dal Hastaneleri
c) Eğitim Hastaneleri
d) Özel Hastaneler
e) Gün Hastaneleri
6) Ruhsatlandırılmış yatak kapasitesi en az elli olan, en az beş farklı dâhili ve beş
farklı cerrahi uzmanlık dalında tam gün kadrolu uzman hekim çalıştırmak suretiyle sağlık
hizmeti veren, ilave olarak hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dalları için gerekli ve günün
gelişmiş tıp teknolojisine uygun olan diğer bütün teşhis ve tedavi birimlerini ve ayrıca asgari
radyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, hematoloji ve patoloji laboratuvarlarını bünyesinde
bulunduran hastaneler …………… grubu hangileridir?
7) Amacı, muayene, teşhis ve tedavi için hastaneye başvuran hastaların ayakta veya
yatırılarak tedavisi ile sağlık hizmetleriyle ilgili tüm alanlarda eğitim, öğretim, araştırma ve
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uygulama yapmak; her düzeyde yetkili tıp ve sağlık personeli yetiştirmek olan sağlık
kuruluşları özel dal hastaneleridir. D/Y?
8) Kompleks hastalıkların tedavisi için kullanılan, yoğun teknoloji ve tedavi
gerektiren hastalıkların tedavi edildiği, Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim ve araştırma
hastaneleri ve özel dal eğitim ve araştırma hastaneleri, üniversite hastaneleri ile bu hastanelere
bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezleri gibi örnekleri olan sağlık kuruluşları hangisinin
kapsamına girer?
a) Birinci basamak sağlık kuruluşu
b) İkinci basamak sağlık kuruluşu
c) Üçüncü basamak sağlık kuruluşu
d) Akredite olmuş sağlık kuruluşu
e) Özel sağlık kuruluşu
9) İfadelerden hangisi eğitim statüsüne sahip bir hastane olmak için gerekli olan
koşullardan biri değildir?
a) Bakanlıkça ilgili mevzuatına göre eğitim yetkisi almış olma
b) Büyükşehir belediyesi olan bir ilde faaliyet gösteriyor olma
c) Kurum harici veya il dışından üçüncü basamak sağlık hizmeti ihtiyacı için sevkle
gelen hastaların kabulünü yapması ve sağlık hizmeti ihtiyaçlarını karşılayabilme
d) Hastanenin statüsünün gerektirdiği ileri tetkik ve tedavi hizmetleri ile görüntüleme
hizmetlerinin kurum bünyesinde veya hizmet alımı yolu ile karşılanabilme
e) Bünyesinde; III. Basamak yoğun bakım ünitesi ve III. Seviye Acil Servis
bulundurma
10) Aşağıdaki ifadelerden hangisi hastaneleri diğer sağlık kuruluşlarından ayıran
temel özelliklerden değildir?
a) Kâr amacının ilk sırada olduğu kurumlar olmaları
b) Hastanedeki idari mekanizmanın karmaşık olması
c) Emir-komuta hattının çok olması
d) Çeşitli bilgi ve teknik birikime sahip grupların çokluğu
e) İşlerin acil ve ertelenemez olması
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Cevaplar
1)Yanlış, 2)e, 3)Yanlış, 4)Doğru, 5)a, 6)A Grubu, 7)Yanlış, 8)c, 9)b, 10)a
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4. HASTANELERİN ORGANİZASYON YAPISI
Doç. Dr. Selma SÖYÜK
Ar. Gör. Canser BOZ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Hastanelerde Organizasyon
4.2. Kamu Hastanelerinin Organizasyon Yapısı
4.3. Üniversite Hastaneleri Organizasyon Yapısı
4.4. Örnek Özel Hastane Organizasyon Yapıları
4.5. Hastane Organizasyon Yapılarına Ait Ülke Örnekleri
4.5.1. Amerika Birleşik Devletlerindeki Hastane Organizasyonu
4.5.2. İngiltere’deki Hastanelerin Organizasyonu
4.5.3. Almanya’daki Hastanelerin Organizasyonu
4.5.4. İrlanda’daki Hastanelerin Organizasyonu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Hastanelerde organizasyon nedir?

2.

Hastanelerin organizasyon yapılarındaki farklılıklar nelerdir?

3.

Kamu hastanelerinin organizasyon yapısı nasıldır?

4.

Üniversite hastaneleri organizasyon yapısı nasıldır?

5.

Özel hastanelerin organizasyon yapısı nasıldır?

6.

Diğer ülkelerin hastane organizasyon yapılarındaki farklılıklar nelerdir?

81

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kamu hastanelerinin
organizasyon yapısı
Üniversite hastaneleri
organizasyon yapısı
Özel hastanelerdeki
organizasyon

Yabancı ülkelerdeki
uygulama örnekleri

Kazanım
Kamu hastaneleri yönetim
birimlerindeki görev, yetki
ve sorumlulukların dağılımı
kavramak

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Okuyarak, Araştırarak

Üniversite hastanelerindeki
yönetim öğrenmek

Okuyarak, Araştırarak

Özel hastanelerin
organizasyon yapısını
anlamak

Okuyarak, Araştırarak

Örnek ülkelerdeki
hastanelerin yönetim ve
işleyişini öğrenmek

Okuyarak, Araştırarak,
Kıyaslayarak
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Anahtar Kavramlar


Hastane



Organizasyon



Hastane organizasyonu



Kamu Hastaneleri



Üniversite hastanesi



Özel hastane
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Giriş
Organizasyon, resmi rolleri yerine getiren, ortak bir amacı güden iki veya daha fazla
kişi ya da bireyin sistematik olarak düzenlendiği haldir. Organizasyonların üç temel ortak
özelliği vardır. Bunlar;


Amaç ve vizyon



Bireylerden oluşma



Resmi rolleri belirlemedir.

Bir işletmede organizasyon içindeki rollerin paylaşımı organizasyon şemaları ile ifade
edilir. Organizasyon şeması kuruluşların üst yönetimden başlayarak bir kuruluşta kimin kime
bağlı olarak çalıştığını, işletmedeki hiyerarşiyi gösteren şematik görsel ifadelerdir.
Organizasyonlar dikey, yatay olabilmektedir. Bu durum ilgili işletmenin yönetim prensipleri
ile bağlantılı olarak değişkenlik gösterebilmektedir.
Bir işletmenin örgüt yapısını ortaya koyarken işletmede yürütülecek faaliyetlerin
belirli esaslar çerçevesinde gruplandırılması gerekmektedir. Bu faaliyetler genel olarak mal
veya hizmetlere göre, bölgeye göre, müşteri sayısına göre vb. şeklinde olabilmektedir.
Türkiye’de sağlık hizmeti sunan kurumları mülkiyet yapısına göre kamu ve özel hastaneler
olarak ikiye ayırırsak, kamu hastanelerini de bağlı bulundukları merkezi idare bakımından
Sağlık Bakanlığı’na bağlık hastaneler ve üniversite hastaneleri olarak iki şekilde
sınıflandırabiliriz.
Bu bölümde öncelikle hastanelerin organizasyona değinilecek, daha sonra sırasıyla
Sağlık Bakanlığına bağlı kamu hastanelerin organizasyon yapısı, üniversite hastaneleri
organizasyon yapısı ve son olarak seçilmiş birkaç özel hastanenin organizasyon yapısına yer
verilmiş. Son bölümde ise dünya önde gelen sağlık sistemine sahip ülkelerin hastanelerinin
organizasyon yapıları örnekleri ile açıklanmıştır.
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4.1. Hastanelerde Organizasyon
Hastaneler son derece karmaşık yapıda faaliyet gösteren kuruluşlardır. Bu nedenle
hastanelerin organizasyon yapıları da oldukça karmaşıktır. Tıp biliminin çeşitli uzmanlık
dallarına ayrılarak gelişmesi, tıp teknolojisinde yeni buluşların uygulamaya konulması ve
çağdaş insanlara özgü birtakım yeni hastalıkların ortaya çıkması, hastanelerin organizasyon
şekillerini ve bu organizasyon yapısını oluşturan unsurları önemli ölçüde etkilemiştir. Amaç
ve görevlerine göre bölünmemiş bir hastanede her sağlık hizmetine ayrılmış yirmiden fazla alt
organizasyon birimi bulunmaktadır.
Tıbbi, hemşirelik, idari-mali ve teknik hizmetler olarak dört grupta toplanabilen temel
hastane hizmetleri, temizlik, çamaşır, yemek işleminden, teknik, idari ve mali her türlü
faaliyete ve tıbbi tedavi hizmetlerine kadar çok geniş bir hizmet alanını kapsamaktadır. Hem
nitelik hem de nicelik bakımından birbirinden ayrı olan bu hizmetleri yürüten tıbbi, idari,
hemşirelik ve teknik personelden oluşan çok amaçlı karmaşık bir organizasyonun, etkin ve
verimli bir biçimde yönetimi, birimler arası ilişkilerin düzenlenmesi ve çalışma uyumunun
sağlanması, diğer organizasyonlara oranla daha güç görünmektedir. Hizmet birimleri kendi
aralarında iyi organize edilerek, yetki ve sorumluluk alanları açıkça belirlenmek suretiyle
birimler arasında koordinasyonun sağlanması, hastane yöneticilerinin temel görevlerindendir.
Bunu sağlayabilmek için hastaneyi bir organizasyon bütünlüğü içinde bu yapıyı oluşturan
örgütsel unsurları analitik bir yaklaşımla ele almak gerekmektedir.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hastanelerin organizasyon yapılarına ait belli
bir standardizasyon yoktur. Ülkemizde sağlık hizmetinin sunulmasında önemli payı olan
Devlet Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri ve Özel Hastanelere ait organizasyon yapıları
birbirinden farklıdır. Hatta çoğu durumda bu farklılık sadece bu üçü arasında değil, bir
üniversite hastanesi ile bir başka üniversite hastanesi arasında ya da bir özel hastane ile bir
başka özel hastane arasında da karşımıza çıkmaktadır.
Ülkelerin de hastane organizasyonlarına baktığımızda birbirinden farklılıklar dikkat
çekmektedir. Kimisi bir merkeze bağlı olarak hareket ederken, kimi ülkede hastaneler daha
özerk yapıda olup kendi başına karar alıp uygulama gücüne sahiptir.
Görüldüğü gibi hastanelerin organizasyon yapıları pek çok faktörden etkilenmekte ve
birbirlerinden değişiklik göstermektedir. Bu bölümde öncelikle ülkemizde sağlık hizmetinin
sunumunda önemli yere sahip olan kamu hastanelerinin organizasyon yapısı açıklanmış daha
sonra bir üniversite hastanesinin ve bir özel hastanenin organizasyon yapısına yer verilmiştir.
Son bölümde ise seçilmiş ülkelerin hastanelerinin işleyişine ait organizasyon yapılarına kısaca
yer verilmiştir.
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4.2. Sağlık Bakanlığı’ na Bağlı Kamu Hastanelerinin Organizasyon
Yapısı
Sağlık Bakanlığı’ na bağlı olarak faaliyet gösteren kamu hastaneleri, Sağlık Bakanlığı
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 07.11.2017 tarihinde yayınlanan “Sağlık
Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge”
doğrultusunda örgütlenir. Hastaneler ilde İl Sağlık müdürüne bağlı olarak çalışırlar.
Bu yönergeye göre; hastaneler, hastane başhekimi tarafından yönetilir. Hastane
başhekimine bağlı olarak idari ve mali hizmetler, sağlık bakım hizmetleri ile destek ve kalite
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. Yönergede tüm yöneticilerin görev, yetki ve sorumlulukları açıkça belirtilmiştir.
Başhekim: Başhekim, kendisine verilen görevin gereği gibi yapılmasından il sağlık
müdürlüğüne karşı sorumludur. Hasta ve çalışan hakları, güvenliği, memnuniyeti ile sosyal
ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin geliştirilmesinden ve sağlık tesislerinin yönetiminden
sorumludur. Başhekimin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
 Bakanlık, tarafından belirlenen kalite ve hizmet standartlarına uygun olarak, sağlık
hizmetini etkin ve verimli sunmak, bu konuda gerekli çalışmaları yürütmek,
standartlara uygunluğu ölçmek, değerlendirmek ve gerekli eğitimleri planlayarak
uygulamak.
 Mevzuat düzenlemelerini takip ederek uygulamaya koymak, sağlık tesisinde
çalışanlara karşı şiddet konusunda gerekli tedbirleri almak, bu konudaki Bakanlığın
beyaz kod gibi uygulamalarının takibini yapmak, gerektiğinde hukuki korunma
yollarının kullanılabilmesi amacıyla tedbirler almak.
 Tıbbi hizmetlerin sunumu için gerekli olan kaynaklarının zamanında ve ihtiyaçlara
uygun olarak karşılanması amacıyla gerekli tedbirleri almak, ihtiyaç planlamalarını
yaparak, temini için gerekli çalışmaları yürütmek.
 Bakanlık tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda performans değerlendirmesini
yaparak, bu değerlendirmeye esas bilgilerin zamanında, eksiksiz ve doğru olarak
müdürlüğe verilmesini sağlamak.
 Sağlık tesislerindeki cihazların etkin kullanımını sağlamak, yenileme, tamir, bakım ve
kalibrasyonlarının yapılmasını sağlamak, atıl kapasite oluşmasını engellemek.
 Tıbbi hizmet ve tıbbi cihaz alımları ile ilgili ihtiyaç programlarının sağlık tesisi
düzeyinde tespit ve planlanmasını yaparak teknik şartnamelerin hazırlanması ve
benzeri işlemler için gerekli süreçleri yürütmek.
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 Ağız ve diş sağlığı tarama hizmetleri, koruyucu hizmetleri ile ilgili olarak diğer sağlık
tesis ve kurumlar ile koordinasyonu kurmak, bu hizmetlerin gelişmesine yönelik
faaliyetleri planlamak ve yürütülmesini sağlamak.
 Hazırlanan acil afet planlarının organizasyonunu ve ilgili birimlerle koordinasyonunu
sağlamak.
 Sağlık tesisinde staj yapan öğrencilerin stajlarını yapmaları için gerekli tedbirleri
almak ve uygulamasını takip ederek denetlemek.
 Bütçe ve yatırım tekliflerini hazırlayarak müdürlüğe sunmak.
 Teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak.
 Tedavinin etkinliği ve hizmetlerin verimliliğine yönelik izleme, değerlendirme
yaparak faaliyet raporu düzenlemek.
 Tıbbi hizmetlere yönelik kurul, konsey, komite ve komisyonların çalışma düzen ve
usullerini belirlemek.
 Tıbbi hizmetlerin, sağlık tesisinin hizmet rolüne uygun olarak sunulması için hedef ve
stratejileri belirlemek, kısa, orta ve uzun dönem planlamalarını yaparak müdürlüğün
onayına sunmak.
 Tıbbi hizmet sunum u kapsamındaki uygulamaları izlemek, sonuçlarını
değerlendirmek, gerektiğinde müdahale etmek ve sağlık hizmet sunumu için gerekli
olan malzeme ve cihazların planlama ve ihtiyaç tespitini yaparak müdürlüğe
bildirmek.
 Sağlık tesisinde verilen tıbbi hizmetlerle ilgili verilerin, aylık performans ve faaliyet
raporlarının usulüne uygun olarak zamanında, doğru ve noksansız olarak müdürlüğe
aktarılmasını sağlamak.
 Acil servis, yoğun bakım, perinatal merkez, organ ve doku nakli merkezleri, travma
merkezleri, onkoloji, kalp-damar cerrahi, anjiyografı, üremeye yardımcı tedavi
merkezleri gibi özellikli planlama gerektiren tıbbi hizmet birimlerinin sağlık tesisi için
belirlenmiş planlamalara uygun olarak hizmet rolünün gerektirdiği seviye ve
kapasitede hizmet vermesini sağlamak.
 Evde sağlık, toplum ruh sağlığı, palyatif bakım, rehabilitasyon hizmetleri gibi toplum
temelli tıbbi hizmetlerin etkin bir şekilde sunumunu sağlamak.
 Hastanelerdeki enfeksiyon kontrol komitesini kurmak, raporlarını inceleyerek, hastane
enfeksiyonunun engellenmesi ile ilgili gerekli tedbirleri alınmasını sağlamak.
 Sağlık tesisinde verilen tıbbi hizmetlerin hasta ve çalışan hakları ile güvenliği, tıbbi
etik ilke ve esaslarına göre yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.
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 Görev alanındaki personelin;


Hizmet içi eğitimlerini planlamak ve uygulamak



Nöbet, çalışma programı ve personel uyumunu düzenlemek için gerekli
tedbirleri almak



Hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesine yönelik birim içerisinde yetkilerini
belirleyip, takip ve kontrolünü sağlamak



Planlanması, yer değişikliği, görevlendirme gibi işlemleri yürütmek



Eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim ve araştırma faaliyetlerinin
etkinliğini ve verimliliğini artırmaya yönelik çalışmaları yapmak. Bu
çalışmaları ve eğitim faaliyetlerini başkanlık üzerinden müdürlük vasıtası ile
ilgili üniversiteye göndermek.

 Bakanlığın belirlediği sağlık bilişimi standartlarının uygulanmasını, merkezi bilişim
sistemlerine veri gönderimlerini sağlamak.
 İl sağlık müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Başhekim Yardımcısı: Başhekimin görev alanı ile ilgili iş ve işlemler konusunda
vereceği görevleri yerine getirmekle yükümlü ve başhekime karşı sorumludur. Görevlerin
usulüne uygun, zamanında ve düzenli olarak yürütülmesinde başhekime yardımcı olur.
Başhekim yardımcısı sayısı hastane yatak sayısına göre ve yönergede belirtilen sayıda
belirlenir.
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü: Sağlık bakım hizmetleri; sağlık tesisine başvuran
hastaların kabulünden ayrılış işlemleri tamamlanana kadar geçen süre içerisinde, müdavi
hekimin teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hususlarındaki direktifleri dikkate alınarak hasta ve
çalışan hakları, güvenliği ile memnuniyeti ilkeleri çerçevesinde sunulan hizmetler ile hastanın
nakli, sosyal destek sağlanması, hizmete erişiminin kolaylaştırılmasını sağlamaya yönelik
sunulan hizmetlerin bütünüdür. Sağlık bakım hizmetleri müdürü, başhekime karşı sorumlu
olup görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
 Sağlık bakım hizmetlerinin planlanması, etkin ve verimli hizmet sunulması, kendisine
bağlı birimler ve ilgili diğer birimler ile işbirliği ve uyum içerisinde hizmetlerin
yürütülmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak.
 Hasta bakım hizmetlerinde çalışan personelin görev yerlerini başhekimin onayını
alarak planlamak.
 Sağlık bakım hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesi için her türlü ilaç, tıbbi sarf,
malzeme ve cihazların yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır
olarak bulundurulmasını sağlamak. İlaç ve malzemelerin güvenli şekilde kullanımını,
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takibini, saklanmasını, korunmasını ve kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulmasını
sağlamak.
 Tıbbi işlemler ve bakım hizmetlerinde kullanılan araç, gereçlerin, kullanım öncesi ve
sonrası sterilizasyon ve dezenfeksiyonu işlemlerinin yapılmasını ve denetlenmesini
yapmak.
 Bakanlık politikaları doğrultusunda hasta bakım hizmetlerinde çalışan personelin
performans ve verimliliğini değerlendirerek, verimliliği artırmaya yönelik tedbirleri
almak.
 İlgili personelin hizmet içi ve uyum eğitim programlarının takibi, değerlendirmesi,
geliştirmesi ve denetlenmesi işlemlerini yürütmek.
 Sağlık tesisinin tıbbi hizmet alanlarının temizliği, yemek sunum hizmetleri, refakatçi
ve ziyaretçi uygulamalarını idari ve mali hizmetler müdürü ile birlikte planlamak.
 Sağlık bakım hizmetleri ile ilgili alanlardaki mefruşatın ve demirbaşların kullanıma
uygunluğu, temizlik kalitesi, niteliği, iç düzenleme ve uyumunun takibini yapmak.
 Başhekim tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
İdari Ve Mali Hizmetler Müdürü: İdari ve mali hizmetler; bütçe ve muhasebe,
raporlama, mali kontrol, akılcı malzeme yönetimi ve tedarik, muayene kabul ve stok
yönetimi gibi hizmetlerin bütünüdür. İdari ve mali hizmetler müdürü başhekime karşı
sorumlu olup görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
 Mali hizmetlerin planlanması, etkin ve verimli sunulması, kendisine bağlı birimler ve
ilgili diğer birimler ile işbirliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi,
denetlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak.
 Hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için her türlü malzeme ve cihazların yeterli
miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulmasını ve takibini
sağlamak.
 Sağlık tesisindeki her türlü cihaz ve eşyaların düzenli olarak kontrol edilerek, bakım ve
kalibrasyonlarının yapılıp, kayıtların tutulması, hazır ve çalışır durumda bulundurulması
ile binaların tadilat, bakım ve onarımlarının zamanında yapılması için gerekli tedbirleri
almak ve yapılan çalışmaları denetlemek.
 Gerekli her türlü ilaç, tıbbi cihaz, laboratuvar malzemelerinin yeterli miktarda ve ihtiyaç
duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulmasını, eksik bulunan malzemelerin
zamanında ve yeteri miktarda talep edilmesini sağlayarak, temini için gerekli
hazırlıkları yürütmek.
 Sağlık tesisinde satın alma hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
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 Sağlık tesisinin bütçesini hazırlayarak başhekim onayına sunmak. Gelir ve gider
gerçekleşme iş ve işlemlerini yürütmek.
 Sağlık tesisinin tüketime yönelik ihtiyaçlarının hizmet sunumu için hazır
bulundurulması amacıyla etkin stok yönetimini sağlamak, taşınır mal mevzuatına göre
stok kayıtlarının ilgili sistemlerden günlük düzenli olarak takibini yapmak ve verilerin
güncel tutulmasını sağlamak.
 Sağlık tesisinin tüketime yönelik ihtiyaçlarının hizmet birim maliyetlerinin, klinik
tabanlı fayda maliyet analizinin, hizmet üretim ve genel işletme giderlerine ilişkin sabit
ve değişken maliyetlerin hesaplanmasına yönelik gerekli çalışmaları yapmak ve buna
ilişkin istatistikı verilerin dokümantasyonunu sağlayarak ilgili birimlerin bu verilere
ulaşması için gerekli tedbirleri almak.
 Satın almalarda hizmet birim maliyetlerinin, verilen sağlık hizmetini aksatmayacak
şekilde sabit ve değişken giderlerin düşürülmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
 İdari hizmetlerin planlanması, etkin ve verimli sunulması, kendisine bağlı birimler ve
ilgili diğer birimler ile işbirliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi, denetlenmesi
ve değerlendirilmesini sağlamak.
 Hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için personel ile her türlü malzeme ve
cihazların yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak
bulundurulmasını ve takibini sağlamak.
 Maiyetindeki personelin yetkilerini, uyumunu ve çalışma düzenini belirleyip, eğitimli
ve sertifikalı personelin çalışma yerlerini aldıkları eğitimler doğrultusunda planlamak.
 Sağlık tesisi bilgi sistemlerinin alt yapı, donanım ve yazılım hizmetlerinin işbirliği ve
uyum içerisinde yürütülmesini ve her an çalışır halde bulundurulmasını sağlamak.
 Sağlık tesisi içerisinde görev yeri ve değişikliklerini kayıt altına alıp, personelin her
türlü özlük işleri, evrak yönetim hizmetleri ve sağlık tesisi faaliyetlerine ait aylık
raporların başhekimliğe zamanında ve doğru olarak bildirimi için gerekli tedbirleri almak
ve kontrolünü yapmak.
 Görevalanı ile ilgili kaynakların verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütmek.
 Hasta ve çalışan konforu ile çevre korumaya yönelik tedbirleri almak ve uygulamak.
 Başhekim tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Destek Ve Kalite Hizmetleri Müdürü: Destek ve kalite hizmetleri; temel olarak
sağlık tesislerinde sağlık hizmeti sunan personelin hizmetlerini kolaylaştırmak amacıyla
sunulan, genel evrak, arşiv, atık hizmetleri, temizlik, mutfak, güvenlik ve afet planlaması,
teknik destek ve sağlık tesisinin türüne uygun olarak yürütülen hizmetlerin bütünüdür. Bu
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görevler, destek ve kalite hizmetleri müdürünün bulunmadığı tesislerde, idari ve mali
hizmetler müdürü tarafından yürütülür. Destek ve kalite hizmetleri müdürü başhekime karşı
sorumlu olup görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
 Refakat hizmeti, temizlik, yemek, hasta bakımı, karşılama ve yönlendirme hizmeti gibi
hasta ve hasta yakını memnuniyetini artırmak amaçlı sağlık otelciliği hizmetlerinin
yürütülmesini sağlamak.
 Sağlık tesisinde taşınır, bakım ve onarım, ulaşım, kütüphane, tıbbi fotoğrafhane,
iletişim, kuaförlük, bahçe ve çevre düzenlemesi, terzihane, morg ve otopark gibi
hizmetlerin yürütülmesini sağlamak.
 Arşiv hizmetlerini planlamak, uygulamak ve denetlemek.
 Deprem ve yangın gibi doğal afetlere karşı acil yardım ve güvenlik hizmetleri
kapsamında sağlık tesisinde gerekli her türlü emniyet tedbirlerini alıp, deprem ve yangın
tatbikatlarının yapılması çalışmalarını yürütmek.
 Görev alanı ile ilgili kaynakların verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütmek.
 Başhekim tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Müdür Yardımcısı: Bağlı bulunduğu müdürün görevalanlarıyla ilgili iş ve işlemler
vereceği görevleri yerine getirmekle yükümlü ve bu müdüre karşı sorumludur. Görevlerin
usulüne uygun, zamanında ve düzenli olarak yürütülmesinde bağlı bulunduğu müdüre
yardımcı olur. Müdür yardımcısı sayısı hastane yatak sayısına göre ve yönergede belirtilen
sayıda belirlenir.
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Şekil 4.1: Kamu Hastaneler Organizasyon Yapısı

4.3. Üniversite Hastaneleri Organizasyon Yapısı
Üniversite hastanelerinin yönetim açısında tam bir standardı bulunmamaktadır.
Üniversitelere göre farklılıklar gösterebilmektedir. Ancak genel bir organizasyon yapısından
söz edilebilir. Bazı hastaneler Rektöre bağlı çalışırken, bazı hastaneler Tıp Fakültesi
Dekanlığına bağlı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca üniversite hastaneleri yönetim ve
organizasyon yapılarında, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerine göre farklılıklar
bulunmaktadır.
İstanbul Üniversitesi Hastaneler Yönetmeliğine göre, Üniversite hastanelerinde
yönetim ve organizasyonun sağlanması için belli başlı koordinasyon kurulları mevcuttur. Bu
kurullar şunlardır;
1. Hastaneler Danışma Kurulu
2. Hastaneler Yönetim Kurulu
3. Hastaneler Genel Direktörü
Hastaneler Danışma Kurulu; Rektör başkanlığında, Hastaneler Genel
Hastaneler Tıbbi Direktörü, Fakülte yönetimlerince önerilen; İstanbul Tıp
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi,
İşletme Fakültelerinden ve Hemşirelik Yüksek Okulundan birer öğretim üyesi

Direktörü,
Fakültesi,
Hukuk ve
temsilcisi,
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Rektör tarafından görevlendirilen bir mezunlar temsilcisi, Üniversite bünyesinden
görevlendirilen bir hemşire temsilcisi, fakülte yönetim kurullarınca önerilen; İstanbul Tıp ve
Cerrahpaşa Tıp Fakültesini temsilen birer uzmanlık öğrencisi ve intörn temsilcisi, Sağlık
Bilimleri Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesinden bir uzmanlık öğrencisi temsilcisi, hasta
derneklerinden görevlendirilen bir temsilci ve sivil toplum kuruluşlarının gönüllü olarak
gönderdikleri temsilcilerden oluşur. Bu kurulun görevi, İstanbul Üniversitesi hastaneleri ile
ilgili olmak üzere iç çevre ve dış çevre analizleri ile genel değerlendirmeler yapmak ve
Hastaneler Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmaktır.
Hastaneler Yönetim Kurulu; Rektörün görevlendirdiği Rektör Yardımcısı
başkanlığında, Hastaneler Genel Direktörü, Hastaneler Tıbbi Direktörü, İstanbul Tıp
Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi
Dekanları, Onkoloji ve Kardiyoloji Enstitüsü Müdürleri, Hastane Başhekimleri ve Üniversite
Döner Sermaye İşletme Müdüründen oluşur. Hastanelerdeki eğitim, araştırma, tanı, tedavi ve
rehabilitasyon hizmetlerini planlamak, gelir, gider idaresi yapmak, taşınır mal, insan kaynağı
yönetimini gerçekleştirmek, yatırım ve satın almada karar vermek, hastanelerle ilgili yönerge,
prosedür, talimat ve değerlendirmeler yapmak Hastaneler Yönetim Kurulunun
görevlerindendir.
Hastaneler Genel Direktörü; Hastaneler Genel Direktörü, Rektör tarafından devamlı
statüde görev yapan öğretim üyeleri arasından görevlendirilir. Hastaneler Genel Direktörü
kararların uygulanmasında Hastaneler Yönetim Kuruluna karşı doğrudan sorumludur.
Hastaneler arasında koordinasyonu sağlamak ve iletişim kurmak, Hastaneler Yönetim
Kurulunun tüm görev ve sorumluluk alanına giren konularda, gerekli gündemi ve dosyaları
hazırlamak, Hastaneler Yönetim Kuruluna sunmak, alınan kararların hastanelerde
uygulanmasını sağlamak, Genel Direktör yardımcıları olarak, devamlı statüde görev yapan
öğretim üyeleri arasından; Tıbbi Direktör, Hemşirelik Direktörü, Laboratuar Hizmetleri
Direktörü, Bilgi İşlem Direktörü, Finansman Direktörü ve Kalite Direktörü ile ihtiyaç halinde
benzeri sorumluları görevlendirmek üzere Yönetim Kuruluna önermek ve Rektör tarafından
hastanelerin amaç ve faaliyetlerine ilişkin verilen diğer görevleri yapmak Hastaneler Genel
Direktörünün görevleridir.
Hastanelerin içi ile ilgili yönetimden sorumlu olan birimleri içerir. Bunlar Başhekim,
Hastane Müdürü ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürüdür.
İstanbul Üniversitesi Hastaneleri organizasyon şeması şekildeki gibidir.
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Şekil 4.2: İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Organizasyon Şeması

4.4. Örnek Özel Hastane Organizasyon Yapıları
Devlet tüzel kişiliği içinde yer alan hastaneler ile il özel idarelerine, belediyelere ve
diğer kamu tüzel kişilerine ait hastaneler dışında kalıp; gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel
kişilerine ait olup, ayakta ve yatarak muayene, tahlil, tetkik, tıbbi müdahale, ameliyat, tıbbi
bakım ve diğer tedavi hizmetleri verilen ve en az on yatak kapasitesi olan tedavi kuruluşlarına
özel hastane denmektedir.
Türkiye’deki genel sağlık sistemi içerisinde, yer alan özel hastanelerin son yıllarda
yatak sayısı olarak olmasa bile kurum sayısı bakımından önemli bir yer tutmaya başladığı
görülmektedir. Bu kurumların açılışı, ruhsatlandırılması ve denetim işleri Sağlık Bakanlığı
tarafından yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınların Sağlık İstatistikleri Yıllığı
2016 verilerine göre ülkemizde 565 özel hastane bulunmaktadır (Şekil 4.3). Özel hastanelerin
sayıları sürekli olarak artmaktadır.

94

Açıklamalı [s1]: Cümle değişti

Şekil 4.3: Yıllara ve Sektöre Göre Hastane Sayıları,2016
Kaynak: Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2016

Özel hastanelerin de organizasyon yapıları ile ilgili belli bir standart bulunmamaktadır.
Özel hastanelerin, hastane yönetimi, mütevelli heyeti ya da yönetim kurulu olarak adlandırılan
yönetim ekibine bırakılmıştır. Hastanenin mal varlığının yönetiminden, hastalara verilen
tedavi hizmetlerine kadar her türlü konuda sorumlu olan yönetim ekibinin hastane içindeki
işlevi, sanayi kuruluşlarındaki yönetim kurallarının işlevlerine benzemektedir. Hastane
içindeki yürütmeden ise; hastane müdürü sorumludur. Yönetim ekibi hastanede günlük işlerin
yürütülmesi yetkilerini hastane müdürüne devretmiştir. Hastane müdürünün altında ise,
fonksiyon (işlev) esasına göre oluşturulmuş bölümlerin idarecileri bulunmaktadır.
Özel hastaneler yönetmeliğinin 16’ıncı maddesine göre özel hastanelerin tıbbî, idarî ve
teknik hizmetleri bir mesul müdür sorumluluğunda yürütülür. Özel hastanenin Bakanlık ve
müdürlük ile ilgili bulunan bütün iş ve işlemlerinde birinci derecede muhatap, mesul
müdürdür. Özel hastaneler yönetmeliğine göre mesul müdürün tabip olması zorunludur.
Özel hastanelere ait örnek bir organizasyon şeması şekildeki gibidir.
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Şekil 4.4: Özel Hastane Örnek Organizasyon Şeması

4.5.Hastane Organizasyon Yapılarına Ait Ülke Örnekleri
Ülkemizde olduğu gibi dünyada da hastane organizasyon yapılarında tam bir
standartlaşmanın olmadığı söylenebilir.

4.5.1. Amerika Birleşik Devletlerindeki Hastane Organizasyonu
Amerika Birleşik devletlerindeki hasta ile hekim, hemşire, sağlık teknikeri ve terapisti
arasındaki ilişki çok eski zamanlara dayanmaktadır. Geçmişte ABD’deki hastanelerin
sundukları sağlık hizmeti bugün sunulandan oldukça farklıdır. Aslında ABD ‘de hastaneler,
ilk olarak yaşlılara, ölmek üzere olanlara, yetimlere ve evsizleri barınak olması ve toplumu
bulaşıcı hastalıklardan ve tehlikeli mental hastalıklardan korumak amacıyla kurulmuştur.
19. yüzyılda ABD’deki çoğu hastanenin durumunun iyi olmadığı söylenebilir.
Hastaneler genellikle kirli, havalandırma sorunu olan ve enfeksiyonlar ile dolu binalar olarak
bilinirdi. O dönemde hastaneler aşırı kalabalıktı ve ihtiyaç duyulan sağlık hizmetini
veremiyorlardı. Hemşireler genellikle daha önce hapse mahkûm olan kişiler ya da yapacak
başka işi olmayanlardı. Bu nedenle sadece hastalıkların yayılmasına neden oluyorlardı. Ancak
bu durum halk tarafından çok az biliniyordu. Çünkü ziyaretler oldukça sınırlıydı ve hastaların
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dış dünya ile bağlantıları tamamen kesilirdi. Daha sonra gerek kilisenin çabaları gerekse
yapılan politikalarla ile Amerikan sağlık sisteminde önemli atılımlar gerçekleştirildi. Zamanla
ülke genelinde hizmet veren hastane ve sağlık personeli sayısında ve kalitesinde önemli
gelişmeler oldu.
ABD kurulan hastanelerin büyük kısmı kâr amacı gütmeyen özel hastaneler (voluntary
hospital)'dir. Bu nedenle ABD'deki hastaneler; bazı hususlar dışında (sözgelişi, bölgesel
hastane planlaması vb. konularda) birbirinden oldukça bağımsız, idari açıdan özerk
yapıdadırlar. Bununla birlikte birer gönüllü kuruluş olan JCAH (Joint Commission on
Accreditotion of Hospitals) ve AHA (American Hospital Association) gibi mesleki
kuruluşların ve birer bölgesel sağlık örgütü olan PSOR (Prefiessional Standarts Review
Organizntions)'ların etkin ve sürekli denetimleri sonucu hastaneleri organizasyon yapılarında
da standartlaşma eğilimi ortaya çıkmıştır. Gerçi bugün, ABD hastanelerinde birbirinden çok
farklı organizasyon yapısına rastlanabilmekteyse de sözünü ettiğimiz standartlaşma
eğiliminden hareketle ''ABD'de hastane organizasyonu'' olarak genelleştirilebilecek bir
yapıdan söz etmek mümkündür.
Bu organizasyon yapısında hastane yönetimi, mütevelli heyeti ya da yönetim kurulu
olarak adlandırılan yönetim ekibine (governing body) bırakılmıştır. Hastanenin mal varlığının
yönetiminden, hastaların verilen tedavi hizmetine kadar her türlü konuda sorumlu olan
yönetim ekibinin hastane içindeki işlevi, sanayi kuruluşlarındaki yönetim kurullarına
işlevlerine benzemektedir. Başka deyişle, yönetim ekibi hastane yönetimi için danışmanlık
yapmakta, önemli kararları ve politikaları gözden geçirerek onaylamaktadır. Hastane içindeki
yürütmeden ise; hastane müdürü (chlef executive officer) sorumludur.
Yönetim ekibi hastanede günlük işlerin yürütülmesi yetkilerini hastane müdürüne
devretmiştir: Hastane müdürünün altında ise, fonksiyon (işlev) esasına göre oluşturulmuş
bölümlerin idarecileri bulunmaktadır: Bu idareciler; tıp hizmetlerinden sorumlu başhekim;
yardımcı tıp hizmetlerinden sorumlu bir patolog veya bir hastane müdür yardımcısı;
hemşirelik hizmetlerinden sorumlu başhemşire; mali-destek hizmetlerden sorumlu komptrolör
veya bir hastane müdür yardımcısıdır.
Organizasyon açısından ABD hastanelerinin önemli bir özelliği, hastane içinde tıp
hizmetlerinin organize edilmiş olmasıdır. Bu organizasyonda başhekim; tıp hizmetlerinin
(faaliyetlerine) planlanmasından, organizasyonundan, yürütülmesinden ve denetiminden
dolayı hastane müdürüne karşı sorumludur. Bu faaliyetlerin yürütülmesinde başhekime
yardımcı olmak üzere çok sayıda komite oluşturulmuştur. Bunlardan en önemlileri olarak; tıp
hizmetleri yürütme kurulu, doku komitesi, kullanım komitesi, sağlık standartlarını gözden
geçirme komitesi ve enfeksiyon komitesi belirtilebilir. ABD hastanelerinin organizasyonunda
diğer bir önemli özellik, denetim açışından önemli rolleri bulunduğu için PSRO ve JCAH gibi
mesleki kuruluşların sanki organizasyon içinde bir organ gibi mütalaa edilmeleridir.
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4.5.2. İngiltere’deki Hastanelerin Organizasyonu
İngiltere’de sağlık hizmetleri, 1948’te kurulan NHS (National Health Service-Ulusal
Sağlık Hizmetleri) tarafından koordine edilmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın altında faaliyet
gösteren NHS’nin temel amacı, sağlık hizmetlerinde yenilikleri araştırmak ve sağlık sektörü
yöneticilerine eğitimler uygulayarak verimliliklerini artırmaktır. NHS hizmetleri birinci
basamak (primary care) ve ikinci basamak (secondary care) olmak üzere iki düzeyde
gerçekleştirilmekedir. NHS hastane hizmetleri ikincil bakım hizmetleri altında ele
alınmaktadır.
NHS’nin temel amacı hastaları hastanelerden uzak tutmaktır. İkinci basamak
üzerindeki yükün azaltılması amacıyla aile hekimlerine daha fazla üstünlük ve güç
sağlanmasının yanı sıra çeşitli ek uygulamalarda oluşturulmuştur. Aynı hastalığa sahip
kişilerin hastalıkları konusunda eğitilmeleri (hasta destek grupları) ve toplum hastaneleri
uygulaması ( bu hastaneler, aile hekimleri tarafından kurulmuş ve kısa süreli yatış ve takip
gereken hastalar, ikinci basamak hastanede ameliyat edilen ve rehabilitasyon ihtiyacı olan
hastalara hizmet verilmektedir).
İnglitere’deki hatanelerin organizasyon yapıları oldukça karmaşıktır. Hastane içi
organizasyon ile, teşkilat alt bölge organizasyonu iç içe girmiş durumdadır. Bu durum tam
olarak matriks organizasyon örneğidir. Bu yapıda hastane içinde görevli bazı kişiler, bazı
görevlerde sağlık teşkilatı alt bölgeine karşı sorumlu iken, bazı görevlerde hastane içinde
yönetim ekibine bağlı olarak çalışmaktadır. İngiltere’deki hastanelerin organizasyon
yapılarına ait bir diğer önemli özellik ise yönetim kademeleri arasında yer alan (monitoring
relationship )izleyicilik ilişkisidir. Buna göre yönetim kademelerine göre üst tarafta olan bir
idareci kendisini altında yer alan bir idareciye karşı yönetsel ve alt üst ilişkisi olmaksızın alt
kademedikileri neyi nasıl yapmakları gerektiğini emirler vererek söylemek yerine, yalnızca alt
kademedekilerin faaliyetlerini izleme ve gerektiğinde danışmanlık yapma yetkisindedir.
Hastane içinde de yönetim ekibinde alt üst ilişkisi bulunmamaktadır.
Her kademedeki yönetici kendi alanındaki faaliyetleri yürütmekten sorumludur.
Aşağıdaki şekilde İngilterede’ki hastanelerin genel olarak sınıflandırılması yer almaktadır.
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Şekil 1.5: İngiltere'de Hastaneler
Kaynak: Seçim H., Hastane Yönetim ve Organizasyonu, İşletme İktisadı Enstitüsü Yayınları, İstanbul,
1995

Genel olarak İngiltere’deki hastaneleri kamuya ait olan Devlet Hastaneleri ve özel
teşebbüsler sonucu kurulan Özel Hastaneler olarak ayırmak mümkündür. Devlet Hastaneleri
de kendi içerisinde tüm alanlarda hizmet veren Genel Hastane ve belli alanlada uzmanlaşarak
hizmet veren İhtisas hastaneleri olarak iki başlığa ayrılabilir. Bunun dışında hem Genel
Hastaneler hem de İhtisas Hastaneleri Eğitim Hastaneleri ve Eğitim Vermeyen Hastaneler
olarak ikiye ayrılabilir.
NHS hastane hizmetleri, hastanelerde yüksek kaliteli sağlık hizmeti sunulduğundan ve
kendilerine ayrılan parayı verimli bir şekilde harcadıklarından emin olmak üzere “trust” adı
verilen birimler tarafından yürütülür ve yönetilir. Bu birimler tröstün yapısına göre bir veya
daha fazla hastanenin yönetiminden sorumlu olabilir. Bu “trust”lar, ayrıca hastanenin
hizmetlerini geliştirmek üzere nasıl bir strateji belirleyeceğine de karar verirler ve NHS’yi
yerel düzeyde işleten farklı organizasyon türleridir.
İngiltere’de hastaneler, hastane yönetimi için oluşturulmuş “Trust Board” adı verilen
kurullar tarafından yönetilmektedir. Bunlar “trust”ın yapısına göre bir veya daha fazla
hastanenin yönetiminden sorumlu olabilmektedir. Bu board, ayda bir toplanmaktadır. Bir
başkan, 4 Executive (yönetici) ve 5 Non-executive (yönetici olmayan) direktörden
oluşmaktadır. Buradaki başkan (chairman) ve non-executive (yönetici olmayan) direktörler,
Sağlık Bakanlığı tarafından belli süreler için atanmaktadır. Bunların oluşturduğu bir komite
ise Chief Executive (Baş yönetici) ve Executive (yönetici) Direktörleri sürekli sözleşmeli
olarak atamaktadır).
Board; strateji, performans ve finansal yönetim, yardımcı direktörlerin atanması,
yüksek derecede yönetişimin sağlanması, Trust ile yerel halk arasında diyaloğun sağlanması
vb. konularda sorumludur. Boardlar, hastanelerin mali tablolarını incelerken kendi
yönetimleri altında olan tüm hastanelerin mali tablolarını bir arada değerlendirmektedir.
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Bu sebeple bazı hastanelerin birleştirilmesi, bazı hizmetlerin bir hastanede toplanması
gibi hususlar gündeme gelmektedir. Ancak bu kararların hayata geçirilmesi için yerel sivil
toplum kuruluşlarını ikna etmeleri gerekmektedir.
St. George‘s Hastanesinden alınan yönetim şemasına göre en başta Genel Müdür
(Chief Executive Officer-CEO) bulunmakta ve Klinik Yöneticileri ile Hizmet Birimi Liderleri
arası iletişimi sağlayarak Tıbbi Personel ile ilgili tüm konularda önemli role sahip olan Tıbbi
Yöneticilerden biri (esas olarak doktor olan Medical Director) ile birlikte servislerin
politikalarının uygulanması ve geliştirilmesinde Klinik Direktörleri ve Servis Ünite Liderleri
ile ortaklıkta kilit role sahiptir. Ayrıca tıbbi personel politikası ve eğitimi için klinik yönetim
ve standartların başarılmasında kıdemli klinik ve idari meslektaşlarıyla birlikte sorumluluğu
vardır. Aynı zamanda kaynakların idaresinde tıbbi personelin toplu katılımını sağlayacak ve
vakfın tıbbi eğitim ve araştırmaya yaptığı bağışları sürdürecek ve geliştirecek politikaları
oluşturmada, hastanenin mali işleyişini sağlamada ve kâr artışına yönelik politikalar geliştirip
uygulamada tam yetki ve sorumluluk sahibidir.

Şekil 4.6: St. George‘s Hastanesi Yönetim Şeması

4.5.3. Almanya’daki Hastanelerin Organizasyonu
Almanya’da hastanelerin mülkiyeti ile ilgili özel hastane fazla olmasına rağmen
bunların çoğunluğunun kar amacı yoktur. Ülkedeki her üç hastaneden biri kar amacı
gütmeyen devlet hastanesi, her üç hastaneden biri kar amacı gütmeyen özel hastane ve geri
kalan üçte birlik kesim ise kar amacı güden özel hastane statüsündedir. Kar amacı gütmeyen
özel hastanelerin yönetim ve organizasyonları ABD hastanelerine benzemektedir. Devlet
hastanelerinin organizasyon yapılarına baktığımızda ise; ülke çapında sağlık hizmetlerinin
sunumundan ve organizasyonundan Federal Gençlik, Aile ve Sağlık İşleri Bakanlığı
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sorumludur. Bu bakanlığa bağlı olarak çalışan eyaletlere bağlı olarak çalışan eyalet sağlık
bakanlıkları ve onlara bağlı olarak çalışan yerel idare sağlık kurulları yer almaktadır.
Hastanelerin yönetimi ve kontrolü mülki ve yerel idarelerdedir. Hastanelerin iç
organizasyonunda en üst idari organ; Hastane Direktörlüğü’dür. İngiltere'deki hastanelerde
mevcut olan “hastane yönetim ekibi” ile aynı işlevlere sahip olan hastane direktörlüğü,
hastane başhekiminden, hastane başhemşiresinden ve idare müdüründen oluşmaktadır.
Dolayısıyla, hastane içinde yürütülen faaliyetler üç ana grupta toplanmıştır: Bunlar,
başhekimin sorumluluğunda olan tıp ve yardımcı tıp hizmetleri, başhemşirenin
sorumluluğunda olan hemşirelik hizmetleri ve idare müdürünün sorumluluğunda olan mali
destek hizmetleridir. Bu fonksiyonel alanlarda yürütmeden sorumlu olan idareciler, aynı
zamanda hastane direktörlüğünün üyeleri olduklarından, yine İngiltere'deki gibi fonksiyonel
yöneticiler üst kademe yöneticisi durumundadırlar. Başka deyişle, hastane iç
organizasyonunda üst ve orta kademe yönetim organları birleştirilmiştir. İngiltere ve
Almanya'daki hastanelerin organizasyon açısından özellikleri şunlardır: İngiltere'deki
hastanelerin önemli kısmı II. Dünya Savaşı’ndan sonra devletleştirilerek Ulusal Sağlık
Teşkilatı içinde organize edilmiştir. 1974 yılında yeniden düzenlenen Ulusal Sağlık
Teşkilatında ülke 14 bölgeye ayrılmış, bu bölgeler içinde de dar bölgeler oluşturulmuştur. Dar
bölgeler içinde ise, sağlık hizmetlerinin yerinden yönetim birimleri olan alt bölge sağlık
teşkilatları oluşturulmuştur. Hiyerarşik olarak birbirlerine bağlı olan bu teşkilatların en
üstünde Bakanlık örgütü bulunmaktadır. Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi görevi, alt bölge
sağlık teşkilatlarına verilmiştir. Dolayısıyla hastaneler de bu teşkilatlara bağlanmıştır (alt
bölge oluşturulmayan bu bölgelerde, hastaneler dar bölge sağlık teşkilatlarına bağlı
bulunmaktadır). Alt bölge sağlık teşkilatlarının üstünde yer alan dar bölge sağlık teşkilatları,
sorumlu oldukları coğrafi olan içinse sağlık hizmetlerinin planlanması, organizasyonu ve
denetimi ile bazı destek hizmetlerin (bilgi işlem hizmetleri, ambulans servisi gibi)
yürütülmesiyle görevli bulunmaktadır.

4.5.4. İrlanda’daki Hastanelerin Organizasyonu
İrlanda’da hastaneler genel olarak üç sınıfa ayrılmaktadır. Bunlar;


Sağlık hizmetleri idaresi tarafından finanse edilen hastaneler



Gönüllü toplum hastaneleri ve



Özel hastanelerdir.

Gönüllü toplum hastaneleri, kar amacı gütmeyen hastanelerdir ve çoğunlukla hükümet
tarafından finanse edilir. Bu hastaneler, tarikatlar, dernekler gibi özel kesimler tarafından da
finanse edilebilmektedir. Diğer gönüllü hastaneler ise yasa ya da tüzükle belirlenmiş anonim
şirket hastanelerdir ve çoğunlukla Sağlık ve Çocuk Bakanlığı tarafından atanan kurullar
tarafından yönetilir.
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Açıklamalı [s2]: Buradaki cümle silinmiştir.

İrlanda’daki hastane hizmetleri, “The Board of Governors” adı verilen kurul ve bunun
altında yer alan “Executive Management Committee” tarafından yönetilmektedir. Ayrıca
“Executive Management Committee” altında alt-komiteler (Administration Committee, Bed
Management Group, Cardiac Surgery Committee, Finance Committee, Ethics Committee,
Pathology Committee, Women‘s Health Committee, Radiation Protection Committee gibi
50‘ye yakın komite) oluşturulmuştur. Hastanede faaliyet gösteren İdari Departmanlar (Chief
Executive‘s Office, Deputy Chief Executive, Mission Effectiveness, Finance Department,
Human Resource Department, Management Services (Information Technology), Materials
Management Department, Patient Services Department, General Services Department, Project
Department, Technical Services Department, Catering Department, Nursing Departments),
Tıbbi Departmanlar (Divisions of Medicine, Divisions of Surgery, Division of Radiology,
Division of Pathology, Division of Anaesthesia), Cerrahi Departmanlar (Surgery
Departments) 50 gibi pek çok departmana ayrılmış ve yönetim karmaşası çözülmeye
çalışılmıştır.
Görüldüğü gibi hastanelerin organizasyon yapıları ile ilgili pek çok farklı uygulama
mevcuttur. Hastanenin türü, amacı, hizmet kapasitesi, mülkiyet yapısı gibi pek çok faktör
hastanelerin organizasyon yapılarında etkili olmaktadır. Hastane yönetiminde biri aslen
doktor olup hastanenin medikal yönetimini üstlenen, diğeri hastanenin işletme (business)
yönetimini üstlenen profesyonel iki yönetici olması ve bunların birbiri ile sıkı iletişim halinde,
birbirine karşı sorumlu olarak hareket etmeleri, yöneticilerin sadece kendi uzman oldukları
konular üzerine çalışmasından dolayı hastanelerin varlıklarını sürdürmelerinde, etkili ve
verimli çalışmalarında oldukça büyük avantajlar sağladığı bu konuda çalışma yapanların
üzerinde fikir birliğine vardıkları noktalardan birisidir.
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Uygulamalar
Hastane; sağlık hizmeti verilen ve bu amaçla gerektiğinde hastaların yatarak tedavi
oldukları kurumlardır. Hastanelerin organizasyon yapıları oldukça karmaşıktır. Hastanelerin
organizasyon yapılarının bu kadar karmaşık olmasının pek çok nedeni vardır. Bunlar;
 Hastane dışında hastaneyi etkileyen etkenlerin yani hastane çevresinin çok
karmaşık oluşu


Hastaların hastaneye gelişlerindeki düzensizliği



Hastanedeki aşırı işbölümü ve uzmanlaşma

 Hastanedeki bölümler arasında ve hastane ile çevresindeki kurum ve kuruluşlar
arasındaki ilişkilerin devamı ve koordinasyonun zor oluşu


Kullanılan teknolojinin karmaşık olması



Hastaneler matriks yapıda faaliyet gösteren organizasyon olmaları sayılabilir.

Hastanenin türüne, hizmet kapasitesine, büyüklüğüne, mülkiyetine göre organizasyon
yapıları önemli ölçüde değişmektedir. Hatta çoğu durumda aynı nitelikteki hastanelerin bile
organizasyon yapıları birbirinden farklıdır. Örnek Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp
Fakültesi ile İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin organizasyonu değişmektedir. Ülkemizde
Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler Kamu Hastaneleri başhekim tarafından yönetilir.
Başhekime bağlı, bakım hizmetleri müdürü, iadri mali işler müdürü ve destek ve kalite
hizmetleri müdürleri vardır. Kanunda belirtilen sayılarda başhekim başhekim yardımcısı ve
müdrü yardımcıları atar. Bu nedenle kamu hastaneleri açısından bir standart organizasyon
yapısından söz etmek mümkün iken, bu durum üniversite hastaneleri ve özel hastanelerde
değişmektedir.
Yabancı ülkelerin organizasyon yapılarına baktığımızda da her ülkenin kendisine ait
bir yapısı olduğu görülmektedir. İngiltere ve Almanya hastanelerin yönetimi açısından daha
merkeziyetçi bir yapıya sahip iken, bu durum ABD değişmektedir. İngiltere’de hastanelerin iç
yönetiminden Trust Board adı verilen yapı sorumludur. Bunlar NHS bağlı olarak Trust’lere
bağlı olarak çalışır ve hastanenin iç işleyişinden sorumludur. Almanya’da ise ülke çapında
sağlık hizmetlerinin sunumundan ve organizasyonundan Federal Gençlik, Aile ve Sağlık İşleri
Bakanlığı sorumludur. Bu bakanlığa bağlı olarak çalışan eyaletlere bağlı olarak çalışan eyalet
sağlık bakanlıkları ve onlara bağlı olarak çalışan yerel idare sağlık kurulları yer almaktadır.
Hastanelerin yönetimi ve kontrolü mülki ve yerel idarelerdedir. Hastanelerin iç
organizasyonunda en üst idari organ; Hastane Direktörlüğü’dür. İrlanda‘daki hastane
hizmetleri, “The Board of Governors” adı verilen kurul ve bunun altında yer alan “Executive
Management Committee” tarafından yönetilmektedir.
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Açıklamalı [s3]: Cümle değiştirildi

Uygulama Soruları
1. Hastanelerin organizasyon yapılarının birbirinden farklı olmasının nedenleri neler
olabilir? Tartışınız.
2.

Örnek olabilecek üniversite ve özel hastane organizasyon şemaları hazırlayınız.

3. Sizce hastanelerin organizasyonunda karar alma ve uygulama yetkisinin tek elde
merkezi bir otoritede toplanması mı yoksa daha özerk bir yapıda yerinde yönetim şeklinde
olması mı daha yararlı olacaktır? Muhtemel kazanım ve kayıpları tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İlk olarak hastanelerin organizasyon yapısının ne demek olduğu, ülkemizde faaliyet
gösteren kamu hastanelerinin yapısı ve işleyişi, bu hastanelerde yöneticilerin görev yetki ve
sorumlulukları, örnek üniversite hastanesinin organizasyon yapısı ve yine örnek bir özel
hastanenin organizasyon yapısı açıklanmıştır. Son bölümde ise ABD, İngiltere, Almanya ve
İrlanda’da hastane yönetimi ve organizasyonu ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir.

105

Bölüm Soruları
1- Hastanelerin organizasyon yapıları ile ilgili hangi ifade söylenemez?
a)Hastanelerin organizasyon yapıları oldukça karmaşıktır
b)Hastanelerin organizasyon yapılarına ilişkin bir standart yoktur
c)Hastanelerin organizasyon yapısında iletişim oldukça önemlidir
d)Hastanelerin organizasyonunda yönetim tekelde toplanmıştır
e)Kurumların organizasyon yapısı kendi içerisinde değişebilmektedir
2- Kamu hastanelerinde hastanedeki en üst düzey yönetici kimdir?
a)Genel sekreter
b)Tıbbi hizmetler daire başkanı
c)Hastane yöneticisi
d)Başhekim
e)İdari ve mali hizmetler müdürü
3- İrlanda’da hastane hizmetlerinin yürütülmesinden en üst düzeyde sorumlu olan kurul
hangisidir?
a)Yönetim Kurulu (The Board of Governors)
b)Üst düzey yönetim komitesi (Executive Management Committee)
c)Sağlık ve Çocuk Bakanlığı
d)Finans Komitesi (Finance Committee)
e)İdare Komitesi (Administration Committee)
4- Üniversite hastanelerinin organizasyon yapıları ile ilgili hangisi söylenemez?
a)Üniversite hastanelerinde yönetim açısından bir standart bulunmamaktadır
b)Genellikle belli kurullar aracılığıyla yönetilir
c)Rektör organizasyon şemasından her zaman en üst konumdadır
d)Bazı durumlarda hastaneler Rektöre bağlı çalışırken, bazı durumlarda Tıp Fakültesi
Dekanlığına bağlı olarak çalışır
e)Bazı üniversitelerde yönetim üst bir kurul aracılığıyla gerçekleştirilir
5-İngiltere hastanelerinin organizasyon yapısı ile ilgili hangisi söylenemez?
a)Sağlık hizmetlerinin koordinasyonu 1948’de kurulan NHS (Ulusal Sağlık Hizmetleri)
tarafından gerçekleştirilir
b)NHS Sağlık Bakanlığından bağımsız olarak faaliyet gösterir.
c)İngiltere’de hastane içi organizasyon ile teşkilat alt bölge organizasyonu iç içe geçmiş
durumdadır
d)Yönetim kademeleri arasında izleyicilik ilişkisi vardır
e)Hastane yönetimi Trust Board adı verilen kurullar tarafından gerçekleştirilir.
6-Almanya’da hastanelerin iç organizasyonunda en yetkili idari organ hangisidir?
a)Hastane Direktörlüğü
b)Başhekimlik
c)Aile ve Sağlık İşleri Bakanlığı
d)Ulusal Sağlık Teşkilatı
e)Yerel İdare Kurulları
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7-ABD’de hastanelerin yönetimi ile ilgili hangisi yanlıştır?
a)Hastane yönetimi, mütevelli heyeti ya da yönetim kuruluna bırakılmıştır.
b)Hastane içindeki yürütmeden sorumlu olan bir hastane müdürü vardır.
c)Başhekim tıp hizmetlerinin organizasyon, sunum ve denetiminden hastane müdürüne karşı
sorumludur.
d)PSRO ve JCAH gibi mesleki kuruluşlar organizasyon içinde yer alır.
e)Hastane yönetimi günlük işlerin yürütülmesinden birinci derecede sorumludur.
8- Evde sağlık, toplum ruh sağlığı, palyatif bakım, rehabilitasyon hizmetleri gibi toplum
temelli tıbbi hizmetlerin etkin bir şekilde sunumunu sağlamak kamu hastanelerinde hangi
yöneticinin sorumluluğundadır?
a)Halk sağlığı müdürü
b)Tıbbi hizmetler daire başkanı
c) Hastane yöneticisi
d)Başhekim
e)Sağlık bakım hizmetleri müdürü
9-Mali hizmetlerin planlanması, etkin ve verimli sunulması, her türlü malzeme ve cihazların
yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulması, her türlü
cihaz ve eşyaların düzenli olarak kontrol edilerek, bakım ve kalibrasyonlarının yapılıp,
kayıtların tutulması kimin görevidir?
a)Sağlık bakım hizmetleri müdürü
b)İdari ve mali işler müdürü
c)Uzman
d)Destek ve kalite hizmetleri müdürü
e)Hastane yöneticisi
10- Hastanede refakat hizmeti, temizlik, yemek, hasta bakımı, karşılama ve yönlendirme
hizmeti gibi hasta ve hasta yakını memnuniyetini artırmak amaçlı sağlık otelciliği
hizmetlerinin yürütülmesinden kim sorumludur?
a)Sağlık bakım hizmetleri müdürü
b)İdari ve mali işler müdürü
c)Uzman
d)Destek ve kalite hizmetleri müdürü
e)Hastane yöneticisi

Cevaplar
1)d, 2)d, 3)a, 4)c, 5)b, 6)a, 7)e, 8)d, 9)b, 10)d
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5. SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR
Doç.Dr. Selma SÖYÜK
Öğr. Gör. Haydar HOŞGÖR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Sağlık Kurumlarında Klinik Başarı Göstergeleriyle İlgili Kavramlar
5.2. Sağlık Kurumlarının Hizmet Birimleriyle İlgili Kavramlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Bir sağlık kurumunda Yatak Devir Hızı’nın düşük olmasını nasıl yorumlarsınız?

2. Bir sağlık kurumunda Anestezi Ölüm Hızı’nın yüksek olması, o sağlık kurumuyla
ilgili ne türden yorumların yapılmasını mümkün kılmaktadır, tartışınız.
3. Evde bakım hizmetlerinin tanımını yaparak, hangi birimler vasıtasıyla bu tür
hizmetlerin sunulduğunu belirtiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Klinik Başarı Göstergeleri

Klinik başarı göstergeleri
hakkında bilgi sahibi olmak

Okuyarak, araştırarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Kurumlarında Klinik
Başarı Göstergeleri ile İlgili
Kavramlar

Sağlık kurumlarında klinik
başarı göstergeleri ile ilgili
olan kavramları ifade
edebilmek ve sağlık kurumu
için önemini bilmek

Okuyarak, araştırarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Ölçütleri

Sağlık ölçütleri hakkında
bilgi sahibi olmak

Okuyarak, araştırarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Ölçütleri ile İlgili
Kavramlar

Sağlık ölçütleriyle ilgili olan
kavramları ifade edebilmek
ve sağlık kurumu için
önemini bilmek

Okuyarak, araştırarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Hizmet Birimleri

Sağlık hizmet birimleri
hakkında bilgi sahibi olmak

Okuyarak, araştırarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Kurumlarının Hizmet
Birimleri ile İlgili
Kavramlar

Sağlık kurumlarının hizmet
birimleriyle ilgili olan
kavramları ifade edebilmek
ve sağlık kurumu için
önemini bilmek

Okuyarak, araştırarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Yönetimi, Sağlık
Yöneticisi, Sağlık Kurumu
vb. kavramlar

Sağlık yönetimi, sağlık
yöneticisi ve sağlık kurumu
gibi birçok temel kavram
hakkında bilgi sahibi olmak

Okuyarak, araştırarak ve
tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar


Sağlık Kurumu



Sağlık Kurumlarında Temel Kavramlar



Sağlık Kurumlarında Klinik Başarı Göstergeleri



Sağlık Ölçütleri



Sağlık Kurumlarının Hizmet Birimleri
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Giriş
Günümüzde sağlık kurumları; tedavi ve tıbbi bakım fonksiyonlarının yanı sıra sağlık
profesyonelleri ve diğer personellerin eğitimi, tıbbi araştırmalar ve toplumun sağlığı gibi
konuları ele alan ekonomik bir işletme, eğitim ve araştırma kurumu, onlarca farklı meslek
mensubundan çalışanın bir uyum içerisinde görevlerini icra ettikleri sosyal bir örgüt ve
çoğunluğu kamu kurumu niteliğinde olan hizmet işletmeleridir. Sağlık hizmetlerinin
sunulduğu merkezler olan hizmet kurumları, bu tür hizmetlere gereksinim duyan kişi, grup ve
hedef kitlelere bu hizmetleri eriştirebilmek için insan kaynağı, tıbbi donanım ve sermaye gibi
daha birçok üretim faktörüne ihtiyaç duymaktadır. Bu bağlamda bir ülkenin en önemli
kaynağı ve itici güçlerinden birisi; sağlık insan gücüdür. Toplumu oluşturan bireylerin ve
dolayısıyla toplumun en büyük zenginliği ise onların sahip oldukları sağlık düzeyleridir. Bu
nedenle sağlık sorunlarını belirli bir düzeyde çözüme kavuşturmuş olan ülkelerde, genellikle
sosyal, ekonomik ve siyasal yapı ve birimlerin de sağlıklı olması muhtemeldir.
Sağlık sistem ve politikalarını, gelişmiş ülkeler düzeyine çıkarmak ve böylece
vatandaşlarına daha kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmetleri sunma arzusunda olan ülkelerin,
bunu gerçekleştirebilmek için sağlık ve sağlıklılık adına birtakım maliyet kalemlerine
katlanmak durumunda kalması gerekmektedir. Bu paralelde ülkeler; gayri safi milli
hasılalarının, bireyler ise; kişisel harcanabilir gelirlerinin önemli bir bölümünü sağlık bakım
harcamaları için ayırmaktadırlar. Sınırlı olan bu sağlık kaynaklarının verimli ve maliyet etkili
bir biçimde kullanabilmesi için sağlık bakım hizmetleriyle ilgili kararların sezgisel ve
içgüdülerle değil, bilimsel kanıtlar vasıtasıyla temellendirilmesi son derece önem arz
etmektedir.
Sonuç itibariyle günümüzde sağlık hizmetlerinde bilimsel bilginin elde edilmesi ve
bunun aktif ve rasyonel bir şekilde kullanılmasının, sağlık kurumları yönetiminde yeri ve
önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Gerek sağlık hizmetlerinin sunumunda, gerekse de
sunulan bu sağlık hizmetlerinin yönetilmesinde alınacak karar ve uygulanacak politikaların
hedefi tam on ikiden vurabilmesi, konuyla bağlantılı olan tanımlara ve kavramlara tam
anlamıyla hakim olmaya, ölçülmek istenen çıktıların doğru formüle edilip ölçülmesine ve bu
kavramlarla ilgili bilgilerin niteliği, niceliği ve güncelliğine bağlıdır.
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5. Sağlık Kurumları ile İlgili Temel Kavramlar
Sağlık kurumlarıyla ilgili temel kavramlar; klinik başarı göstergeleri, sağlık ölçütleri
ve hizmet birimleriyle ilgili olmak üzere üç alt başlıkta ele alınabilmektedir.

5.1. Sağlık Kurumlarında Klinik Başarı Göstergeleriyle İlgili
Kavramlar


Hasta Yatağı

Hastaların 24 saatten az olmamak üzere bakım ve tedavilerinin sağlanması amacıyla
yatırıldığı, hasta odalarına ya da hastalara devamlı tıbbi bakım hizmeti verilen birimlere
yerleştirilen yataklardır. Akıl ve ruh sağlığı hastanelerinde kronik psikiyatri hastalarının
tedavisi için ayrılmış yataklar, fizik tedavi ve rehabilitasyon hastane veya servislerinde
rehabilitasyon için ayrılmış yataklar, geriatri yatakları ile ortalama kalış süresi 30 gün ve
üzerinde olan hasta yatakları “Uzun Süreli Hasta Yatakları”, bunun dışında kalan hasta
yatakları ise “Kısa Süreli Hasta Yatakları” olarak sınıflandırılır.
Hasta yataklarına;
a) Yeni doğan sağlıklı bebek sepetleri ve transport kuvözler,
b) Yoğun bakım yatakları
c) Yanık merkezi ve yanık odalarındaki yataklar
d) Doğum için kullanılan doğum masaları ve sancı odası (travay) yatakları,
e) Poliklinik, acil ve laboratuvarlarda muayene, küçük müdahale, gözlem ve hastaların
istirahati için kullanılan sedye ve yataklar,
f) Anestezi odası ve ameliyathanelerde, ameliyat öncesi uyuma ve bekleme için
kullanılan yataklar,
g) Ameliyat sonrası bakım (uyandırma-reanimasyon) odası yatakları,
h) Kemoterapi, radyoterapi, girişimsel radyoloji, genel ve lokal anestezi, intravenöz,
infüzyon, inhalasyon ve sedasyon işlemleri ile diyaliz tedavisi gibi 24 saatten daha az bir
zaman dilimi içinde yapılan tedaviler için kullanılan “Günübirlik Tedavi Yatakları”,
ı) Hastanede devamlı olarak kalanlarla nöbetçi personel için ayrılan yataklar,
i) Refakatçi yatakları, dahil edilmez.

sayısıdır.

Kadro (Kontenjan) Yatağı: Hastaneye Bakanlık onayı ile tahsis edilen yatak
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 Fiili Yatak: Belirli bir süre sonunda her ay veya bir yılsonunda hastanede hasta
yatağı olarak serili (boş veya dolu) yatak sayısıdır.
 Yatan Hasta Sayısı: Belirli bir süre (genellikle üç ay veya bir yıl) içerisinde
hastaneye yatırılan hasta sayısıdır.
 Çıkan Hasta Sayısı: Bir yıl içerisinde hastaneye yatırılan hastaların, şifa, salah
hali ile evlerine veya başka kurumlara çıkarılanların sayısıdır. Ölüm vakaları da buna dahildir.
Hastane performans göstergeleri çoğunlukla yatan ve taburcu edilen hasta verilerinden
elde edilmektedir. Bu nedenle yatan ve taburcu edilen hasta sayısı hastane yönetimi için önem
arz etmektedir.
 Hasta Yatırılma Oranı (HYO): Belirli bir sürede (üç ay veya bir yıl) içerisinde
hastaneye yatırılan hastaların o bölge (hastanenin bulunduğu il veya ilçe) nüfusuna oranıdır.
 Yatan Hasta Oranı (YHO): Bir yılda hastane polikliniğine başvuran hastaların
ne kadarının yatırılarak tedavi edildiğini gösterir. Yatan hasta oranının hem hastane genelinde
hem servislerde hem de hastalık düzeyinde ayrı olarak hesaplanmalıdır. Sevk sisteminin iyi
işlediği bir sağlık sisteminde yatan hasta oranının yüksek çıkması beklenir. YHO yüzde ile
ifade edilir.

 Yatak Devir Hızı (YDH): Bir yatağın yılda kaç hasta tarafından kullanıldığını
gösterir. Yatak devir hızı hasta bakım kalitesinin ve hasta yataklarının verimli kullanımının
göstergelerinden biridir. Hasta bakım kalitesinden ödün vermemek koşuluyla yatak devir
hızının yüksek olması arzu edilir. Yüksek yatak devir hızı hasta bakım kalitesinin iyi olduğu
ve hasta yataklarının verimli kullanıldığı şeklinde yorumlanabilir.

 Yatak Devir Aralığı (YDA) (Gün): Bir hasta yatağının kaç gün boş kaldığını
gösterir. Devir aralığının düşük olması hasta yataklarının verimli kullanımının, yüksek olması
verimsiz kullanıldığının göstergelerinden biridir.

 Yatak Doluluk Oranı (YDO): Belirli bir zaman dilimi içerisinde hasta
yataklarının ne oranda hasta tarafından kullanıldığını gösterir. Belirli bir süre ( bir ay, üç ay
veya bir yıl gibi) içerisinde hastane yataklarının hasta tarafından ne oranda kullanıldığını ifade
eder. Hastane yataklarının yeterli kullanılıp kullanılmadığını gösterir. Kapasitesinin altında
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veya üstünde hizmet veren hastanelerde hasta yatak sayısının azaltılmasına ya da artırılmasına
karar verilmesinde dikkate alınması gereken bir orandır. YDO yüzde ile ifade edilir.

 Yatılan Gün Sayısı (YGS): Hastanın, hastanede kaldığı günlerin toplamıdır.
Hesaplanmasında; hastanın giriş-çıkış günlerinden yalnız girdiği gün sayılır, çıkış günü
sayılmaz. Hastanın çıkış tarihinden giriş tarihi çıkarılarak elde edilir. Aynı gün yatıp çıkan
hastanın hasta günü 1 gün olarak kabul edilir. Yatılan gün sayısı hasta yataklarının kullanım
düzeyini gösterdiğinden olabildiğince yüksek olması olumlu olarak değerlendirilir. Yatılan
gün sayısı toplamına aynı zamanda fiili kapasite adı verilir.
 Maksimum Yatılan Gün Sayısı(MYGS): İncelenen süre içinde hastanede
verilebilecek bakım gün sayısının en büyük değeridir. Hesaplamada hasta yatak sayısı ile
incelenen süre içindeki gün sayısı çarpılır. Maksimum yatılabilecek gün sayısına aynı
zamanda teorik kapasite adı verilir. Hastaneler genellikle maksimum yatılabilecek gün sayısı
kadar hizmet veremezler, yani teorik kapasitesinin tamamını kullanmazlar. Bunun sonucu
olarak fiili kapasiteyi ifade eden yatılan gün sayısı maksimum yatılabilecek gün sayısından
daha az olarak gerçekleşmektedir. Maksimum yatılabilecek gün sayısı ile yatılan gün sayısı
arasındaki fark; kullanılmayan (atıl) gün sayısı olarak ifade edilmektedir. Kullanılmayan gün
sayısı, hasta yataklarının boş kalmasını ifade ettiğinden olabildiğince düşük olması
gerekmektedir. Bu nedenle hastane yönetimleri tarafından dikkatle izlenmesinde yarar vardır.
 Hasta Günleri (HG): Belirli bir süre (üç ay veya bir yıl) içerisinde çıkan (taburcu
edilen ve ölen) hastaların hastanede yattıkları gün sayılarının toplamıdır.
 Ortalama Hasta Günü (OHG): Toplam hasta günleri sayısının çıkan (taburcu
edilen ve ölen) hasta sayısına bölünmesiyle elde edilen sayıdır. Genel hastanelerde ortalama
bir hafta, kronik hastalıkların tedavi edildiği hastanelerde ortalama 30 gün, doğum
hastanelerinde ise ortalama 3 gündür. Bir yatağın ne derecede verimli kullanıldığını gösterir.
Hastane genelinde, kliniklerde ve hastalık düzeyinde ayrı hesaplanmalıdır. Ortalama kalış gün
sayısı kaliteli hasta bakımının göstergelerinden biri olarak kullanılmaktadır. Diğer taraftan
ortalama hasta kalış günü düştükçe daha fazla yatan hastaya hizmet etme olanağı
doğmaktadır. Bu nedenle hasta bakım kalitesinden ödün vermeden, ortalama kalış gününü
düşük tutarak, gereksiz yatış günlerinin önüne geçmek önem arz etmektedir. Sağlık
Bakanlığı’na bağlı Eğitim Araştırma Hastaneleri’nde verimlilik göstergesi olarak 4,5 gün
uygun değer olarak kabul edilmektedir. Benzer biçimde özel dal hastanesi olan kalp, kalp
damar cerrahisi gibi Eğitim Araştırma Hastaneleri’nde ise verimlilik göstergesi olarak 5 gün
uygun değer olarak kabul edilmektedir. Bu sürelerin genel kabul görmüş sürelerden daha
düşük olduğu görülmektedir.
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Refakat Günleri (RG): Refakatçilerin, hastanede kaldığı günler toplamıdır.

 Yatak İşgal Oranı (YİO): Belirli bir süre (3 aya veya bir yıl) içerisinde hastane
yataklarının ne oranda hasta tarafından kullanıldığını gösterir. Hastane yataklarının yeterli
kullanılıp kullanılmadığını ifade eder ve yüzde ile gösterilir.

5.2. Sağlık Ölçütleriyle İlgili Kavramlar
Ölüm Hızları: Hastanelerde sunulan hizmet düzeyinin değerlendirilmesinde
kullanılan önemli ölçütlerden biridir. Ölümler hakkında sağlıklı bir değerlendirme ve uygun
hizmet planlaması yapabilmek için ölenlerin özelliklerinin ve ölüm nedenlerini doğru olarak
bilinmesi gerekmektedir.
 Kaba Ölüm Hızı (KÖH): Belirli bir süre içinde kliniklerde ölen toplam hasta
sayısının, aynı süre içinde taburcu edilen (ölen dahil) hasta sayısına bölünmesiyle hesaplanan
hıza kaba ölüm hızı adı verilir. Kaba ölüm hızı; yetişkin hastalar, çocuk hastalara ve servislere
göre ayrı ayrı hesaplanabilir. Hastanede doğup ölen bebekler kaba ölüm hızının
hesaplanmasında dikkate alınmamalıdır. Hastanede doğup ölen bebekler için hastane bebek
ölüm hızı hesaplanmalıdır. Kaba ölüm hızı aşağıdaki formül ile hesaplanır. Kaba ölüm hızı %
3-4’ün altında olmalıdır. Klinikte ölen tüm hastaları içerdiğinden hastanenin hasta bakım
kalitesini gösteren iyi bir ölçüt değildir. Buna karşın net ölüm hızı, hasta bakım kalitesinin
değerlendirilmesinde daha iyi bir ölçüttür. KÖH yüzde ile ifade edilir.
X100
 Net Ölüm Hızı (NÖH): Hastaneye yatan bir hastanın, hastalığına tanı konulması
ve uygulanan tedavinin etkisini göstermesi için belirli bir sürenin geçmesi gerekmektedir. Bu
süre için 48 saatin yeterli olduğu genel olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle servise
yattıktan sonra ilk 48 saat içinde meydana gelen ölümlere hastane hizmet kalitesinin etkisinin
olamayacağı, gerçek hasta bakım kalitesini 48 saatten sonra meydana gelen ölümlerin
gösterdiği kabul edilmektedir. Bu nedenle net ölüm hızı hesaplanırken servislere yattıktan
sonra 48 saat içinde ölenler dikkate alınmaz, 48 saat sonra ölenler hesaplamaya dahil edilir.
Net ölüm hızının olabildiğince düşük olması arzu edilir. Ancak % 2,5 - 3’ü geçmemesi
gerekir. Servis çalışmaları ve bakım kalitesinin gösteren bir ölçüt olduğundan servislere göre
ayrı olarak hesaplanıp değerlendirilmesinde yarar bulunmaktadır. NÖH yüzde ile ifade edilir.

 Hastane Bebek Ölüm Hızı (HBÖH): Bebek ölüm hızı, hasta bakım kalitesini
gösteren ölçütlerden biridir. Belirli bir sürede hastanede doğan ve orada ölen bebek sayısının
aynı sürede taburcu edilen (ölenler dahil) bebek sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Ölü
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doğumlar ve dışarıdan gelen bebekler hesaba dâhil edilmemelidir. Bebek ölüm hızının düşük
olması ve % 2’den fazla olmaması gerekir ve yüzde ile ifade edilir.

 Anne Ölüm Hızı (AÖH): Anne ölümü; gebelik, düşük ve doğum nedeniyle
annenin ölmesidir. Bir hastanede belirli bir sürede meydana gelen anne ölüm sayısının aynı
sürede taburcu edilen obstetrik (tıbbın gebelik, doğum ve loğusalığı inceleyen dalı) vaka
sayısına (ölenler dahil) bölünmesiyle elde edilen hıza anne ölüm hızı denilir. Her durumda
anne ölüm hızı %o 2.5’ten fazla olmamalıdır. Kadın hastalıkları ve doğum servislerindeki
bakım kalitesinin temel göstergelerinden biri olup aşağıdaki formül ile hesaplanır. Ayrıca
AÖH yüzde ile ifade edilir.

 Ameliyat Sonrası Ölüm Hızı (ASOH): Hastaneye tedavi edilmek üzere yatırılan
hastaların bir bölümüne teşhis ve tedavi amacıyla cerrahi müdahale uygulanmaktadır. Diğer
bir ifade ile bu hastalar ameliyat edilmektedir. Ameliyat olan hastaların ameliyat sonrası
bakımı (postoperatif bakım) oldukça önemlidir. Ameliyat sonrası bakımın iyi olmaması
durumunda; hastanın enfeksiyon kapması, sakat kalması ve ölmesi gibi olumsuzluklar
yaşanabilmektedir. Bir hastanede belli bir süre içinde ameliyat edildikten sonra ilk 10 gün
içinde ölen hasta sayısının toplam ameliyat sayısına bölünmesiyle hesaplanan hıza ameliyat
sonrası ölüm hızı denilir. Ameliyat sonrası ölüm hızı % 1’den az olmalıdır. Hasta bakım
kalitesini gösteren temel ölçütlerden olan ameliyat sonrası ölüm hızı aşağıdaki formül ile
hesaplanmakta olup yüzde ile ifade edilir.

 Anestezi Ölüm Hızı (ANÖH): Ameliyat olan hastaların tamamına anestezi
uygulanmaktadır. Uygulanan anestezi ameliyatın türüne göre değişebilmektedir. Hastaya
anestezi uygulanması özel bir işlem olup uzmanlık gerektirmektedir. Hastanenin diğer hasta
bakım sürecinde hiç sorun olmamasına rağmen anestezi uygulanmasında yapılacak küçük bir
hata hastanın ölümüne yol açabilir. Bu nedenle anestezinin özenli bir şekilde uygulanması
kaçınılmaz bir zorunluluktur. Anestezi ölüm hızı, anesteziye bağlı ölümler hakkında bilgi
veren hızdır. Anestezi ölüm hızı, on binde ikinin üstüne çıkmamalıdır. Hasta bakım ve
anestezi olanaklarının kalitesini gösteren temel ölçütlerden biri olup aşağıdaki formül ile
hesaplanır ve on binde ile ifade edilir.
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 Otopsi Hızı (OH): Hastanelerde meydana gelen ölümlerin nedenlerinin
araştırılması önemli bir konudur. Ölüm nedenlerinin araştırılması ve doğru tespit edilmesi
teşhis ve tedavi sürecinde yaşanan sorunların giderilmesinde önemli rol oynar. Ölüm
nedenlerinin araştırılması ve tespitinde kullanılan temel araç otopsidir. Bunun için hastanede
ölen hastalara otopsi yapılması gereklidir. Otopsi yapılabilmesi içinde gerekli donanıma sahip
ve düzenli olarak çalışan bir patoloji laboratuvarına ihtiyaç vardır. Hastanede ölen hastaların
kaçına otopsi yapıldığının gösteren hıza otopsi hızı denilir. Otopsi hızı hesaplanırken;
hastaneye getirilirken ölenler, acil servis ya da poliklinikte ölenler, ölü doğumlar ve adli
olaylar nedeniyle yapılan otopsiler hesaplamaya dahil edilmemelidir. Bir hastanede ne kadar
çok otopsi yapılırsa, o hastanede ölüm nedenlerinin o kadar iyi araştırıldığı ve tıbbi hata gibi
olumsuz durumların yaşanma ihtimalinin az olduğu anlamına gelir. Otopsi hızının % 25’den
az olmaması gerekir. Otopsi hızı aşağıdaki formül ile hesaplanır ve yüzde olarak ifade edilir.

Enfeksiyon Hızları: Hastane Enfeksiyonları (HE), diğer ismi ile “Nasokomiyal
Enfeksiyonlar” dünyada hiç bir ülke veya kuruluşun tam olarak çözemediği önemli bir sağlık
sorunudur. Hastane enfeksiyonları; hastanede hasta kalış gününü artırmakta, uzun süreli
işgücü kaybı yaratmakta, mikro organizmaların antimikrobiyal ajanlara dirençlerinin
artmasına neden olmakta, sağlık sistemine ciddi bir ek maliyet getirmekte, hasta ve ailesi için
ciddi bir maliyete sebep olmakta; hatta ölümle sonuçlanabilmektedir. Bu nedenlerle de hasta
güvenliği konularının başında yer almaktadır. Hastane enfeksiyonları hastaları olduğu kadar
sağlık çalışanlarını da tehdit etmektedir. Bu öneminden dolayı hastane enfeksiyonlarının iyi
tanınması ve önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Hastane enfeksiyonu,
Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliğinde “Yataklı Tedavi
Kurumlarında, Sağlık Hizmetleri İle İlişkili Olarak Gelişen Tüm Enfeksiyonlar” şeklinde
tanımlanmıştır. Tıp literatüründe ve uygulamada yaygın olarak; “değişik nedenlerle
hastaneye yatan bir hastada, hastaneye başvurduğunda bulunmayan, kuluçka döneminde
olmayan ve hastaneye yattıktan 48-72 saat geçtikten sonra gelişen veya taburcu olduktan
sonra 10 gün içinde ortaya çıkan enfeksiyonlar” olarak tanımlanmaktadır.
 Kaba Enfeksiyon Hızı (KEH): Hastaneye ait olup olmadığına bakılmaksızın
belirli bir sürede bir hastanede görülen toplam enfeksiyon sayısı hakkında bilgi veren hız,
kaba enfeksiyon hızı olarak adlandırılmaktadır. Toplam enfeksiyon sayısının taburcu edilen
(ölenler dahil) hasta sayısına bölünmesiyle elde edilir. Hastane enfeksiyonu, hasta bakım
kalitesinin göstergesi olarak yorumlandığından değerlendirmenin doğru yapılabilmesi için
enfeksiyonun hastanede alınıp alınmadığının incelenmesi gerekmektedir. Bu nedenle net
enfeksiyon hızı, hastane enfeksiyonlarının değerlendirilmesinde daha sağlıklı bir ölçüttür.
KEH yüzde ile ifade edilir.
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 Net Enfeksiyon Hızı (NEH): Yalnızca hastaneden alındığı kanıtlanan
enfeksiyonlar için hesaplanır. Bir hastanın tedavi olmak için yattığı bir serviste kendisinde
olmayan bir enfeksiyonun gelişmesi, o serviste hasta bakımı ile ilgili sorunlar olduğu
anlamına gelmektedir. Bu nedenle net enfeksiyon hızı, hasta bakım kalitesinin önemli bir
ölçütüdür. Hastaneden alındığı kanıtlanan enfeksiyon sayısının taburcu edilen (ölenler dahil)
hasta sayısına bölünmesiyle elde edilir. Hastane kaynaklı enfeksiyonun hiç gelişmemesi; yani
net enfeksiyon hızının hiç hesaplanmaması arzu edilen bir durumdur. Ancak fiilen bu durum
mümkün olamadığından dolayı net enfeksiyon hızının % 1’i geçmemesi beklenir. Hastane
enfeksiyonu gelişmesinin; girişimsel tedavi uygulamaları, temizlik kurallarına dikkat
edilmemesi, fiziksel yetersizlikler, personel kaynaklı sorunlar ve hastanın bağışıklık sistemini
olumsuz etkileyen faktörler gibi risk unsurları bulunmaktadır. Gelişen enfeksiyonun hangi
risk unsurlarından ileri geldiği mutlaka araştırılmalıdır. NEH yüzde ile ifade edilir.

 Ameliyat Sonrası Enfeksiyon Hızı (ASEH): Ameliyat olan hastaların ameliyat
sonrası bakımı (postoperatif bakım) son derece önemlidir. Başarılı geçen bir ameliyat
sonrasındaki bakımın iyi olmaması durumunda, hastanın enfeksiyon kapması ve yaşamının
tehlikeye girmesi gibi olumsuzluklar yaşanmaktadır. Ameliyat sonrası bakımın iyi olması
durumunda bu tür olumsuzlukların yaşanması olasılığı yoktur. Bu nedenle ameliyat sonrası
enfeksiyon hızı da hastanenin hasta bakım kalitesi hakkında fikir veren ölçütlerden birisi
olarak değerlendirilmektedir. Bir hastanede belli bir süre içinde temiz cerrahi vakalarda
görülen enfeksiyon sayısının toplam aynı süre içindeki toplam ameliyat sayısına bölünmesiyle
hesaplanan hıza, ameliyat sonrası enfeksiyon hızı denilir. Ameliyat sonrası enfeksiyon hızının
% 1-2’yi geçmemesi beklenir ve yüzde ile ifade edilir.

5.2. Sağlık Kurumlarının Hizmet Birimleriyle İlgili Kavramlar
 Poliklinik Hizmetleri: Poliklinikler; ayaktan muayene, tetkik, teşhis ve tedavi
hizmetlerinin yapıldığı, hastaların yataklı tedavi kurumlarında ilk müracaat üniteleridir.
Poliklinik muayenelerinde gizlilik prensiplerine uymak esastır. Burada, halkın gelenek ve
ahlak kurallarına saygı gösterilir. Hastalar teker teker muayene edilir. Muayene esnasında
poliklinik odasında tıp ve yardımcı tıp meslekleri personelinden başka kimsenin bulunmaması
gerekir. Ancak hasta isterse ailesinden biri veya bir yakını bulunabilir.
 Servis (Klinik) Hizmetleri: Bu hizmetler; uzman, uzmanlık eğitimi görenler,
hemşire ile eczacı, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog gibi branşla ilgili diğer meslek
mensupları tarafından birlikte yürütülen bir ekip çalışması olup, hastaya en iyi koşullarda,
güvenilir araçlarla isabetli teşhisi koyarak, bakımının ve en kısa zamanda tedavisinin
sağlanmasını, Eğitim Araştırma Hastaneleri’nde ayrıca servis içi hasta başı eğitimlerini de
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gerçekleştirmeyi amaçlar. Bu ekibe kimlerin dahil edileceği uzmanlık dalın özelliğine göre
ilgili şef veya uzmanın teklifi, baştabibin tasvibiyle saptanır.
 Acil Hizmetleri: Acil hizmetleri, acil poliklinik veya acil servis, bunlar yoksa
nöbetçi tabip tarafından yürütülür. Bu hizmetler 24 saat süre ile kesintisiz olarak yürütülür.
Acil servis baştabibin teklifi ile valilik onayı ile kurulur ve tescil için Sağlık Bakanlığı’na
bildirilir. Bu hizmetlerde, hizmetin sürekliliğini sağlayacak şekilde, yeteri kadar sağlık ve
yardımcı sağlık personeli ile hayati önemi olan araç, gereç ve nöbetçi eczacı bulunmayan
kurumlarda da lüzumlu ilaçlar bulundurulur. Acil servisler, acil hasta kapasitesi, acil vakaların
özelliği ve vakanın branşlara göre ağırlıklı oranı, fiziki şartları, bulundurduğu malzeme, tıbbi
donanım ve personelin niteliği, hizmet verdiği bölgenin özellikleri, bulunduğu konum,
bünyesinde faaliyet gösterdiği sağlık tesisinin statüsü gibi ölçütler dikkate alınarak I. II. ve III.
seviye olarak düzeylendirilir. Acil servislere başvuran hastaların, hastalıkları ile ilgili
şikayetleri, belirtilerin şiddeti ve tıbbi durumlarının aciliyeti göz önüne alınarak hekim veya
bu konuda eğitim almış sağlık personeli tarafından yapılan öncelik belirleme işlemine tabi
tutulması önem arz etmektedir. Bu öncelik belirleme işlemine triyaj adı verilir.
 Ambulans Hizmetleri: Sağlık personeli tarafından olay yerinde yapılan acil
müdahaleler ile hastanın uygun şartlarda ve en kısa zamanda ihtiyacı olan acil tedavi
imkanına sahip hastane acil servisine transferine ve bu sürede verilen sağlık hizmetini kapsar.
Bu hizmet, Türkiye’de 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği ’ne bağlı ambulanslar ile özel
ambulans ve ambulans servislerinde sunulmaktadır. Ambulanslar ulaşım şekline göre; kara,
deniz ve hava olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Kara ambulansları da kendi arasında; acil
yardım ambulansları, hasta nakil ambulansları ve özel donanımlı ambulanslar olarak üç gruba
ayrılmaktadır.
 Ameliyathane Hizmetleri: Ameliyathanelerin yönetimi, hizmete devamlı hazır
bulundurulması, alet ve malzemenin sağlanması, bakım, onarım ihtiyaçlarının saptanarak
tamir ettirilmek üzere ilgililere bildirilmesi ve burada çalışan personelin yönetimi ve
eğitimlerinin yapılması ile genel cerrahi uzmanı görevli olup, bu hususlarda baştabipliğe karşı
doğrudan sorumludur. Çeşitli cerrahi dalların ya da birçok cerrahın bulunduğu kurumlarda,
ilgili uzmanların görüşü alınarak baştabip tarafından seçilecek dal uzmanı ameliyathane
sorumlusu olarak görevlendirilir. Bu sorumlu, anesteziyoloji uzmanının bulunmadığı
kurumlarda, uyandırma odası hizmetlerinin yürütülmesi ve anestezi personeli ile uyandırma
odası personelinin yönetim ve eğitimi ile de görevlidir.
 Yoğun Bakım ve Reanimasyon Hizmetleri: Yoğun bakım ve reanimasyon
hizmetlerinin yapıldığı yerler, tabip ve hemşire hizmetleri ile diğer teknik, sağlık ve
laboratuvar hizmetleri bakımından sürekli olarak gözlem ve kontrol altında bulundurulması
gereken hayati tehlike içindeki hastaların, bakımlarının sağlandığı yataklı bakım üniteleridir.
Burada hayati fonksiyonları izleyecek ve gereğinde destekleyecek cihazlar bulundurulur.
Hemşire ve diğer gerekli görülen personelin çalışmaları 24 saat görev yapacak şekilde
düzenlenir.
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Açıklamalı [s4]: düzeltildi

 Laboratuvar Hizmetleri: Sağlık hizmetlerinde, doğru teşhis ve tedavinin
yapılabilmesi için laboratuvar hizmetlerinin mümkün olan en yüksek kalitede hizmet vermesi
gerekmektedir. Ülke genelinde laboratuvar hizmetlerini planlamak, laboratuvarları
ruhsatlandırmak, faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek, mevzuat çalışmalarını yürütmek,
kaynak israfının önlenmesine yönelik test maliyetlerini analiz etmek ve iyileştirmek,
laboratuvarlar arası koordinasyonu sağlamak, cihaz ve alt yapıya yönelik teknolojik
gelişmeleri izlemek, laboratuvarlarla ilgili sorunların çözümlenmesine yönelik faaliyetleri
yürütmek, hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak üzere ilk defa Sağlık Bakanlığında
Laboratuvar Hizmetleri Daire Koordinatörlüğü 03.05.2011 tarih ve 19798 sayılı makam onayı
ile çalışmalarına başlamıştır. 2 Kasım 2011 tarih ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
ile Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak faaliyetlerine devam etmektedir.
 Eczane Hizmetleri: Kurum eczaneleri yatan hastalarla, kanun, tüzük, yönetmelik
ve emirler gereğince yatırılmadan ilaç verilmesine lüzum görülen hastalara ilaç ve sıhhi
malzeme sağlanan yerlerdir.
 Merkezi Tıbbi Arşiv: Her yataklı tedavi kurumunda bir merkezi tıbbi arşiv
kurulur. Bütün servislerin ve olanakları ölçüsünde polikliniklerin işi biten dosyaları, bilimsel
çalışmalar, istatistik değerlendirmeler hastaların diğer müracaatlarında kullanılmak üzere bir
sıra ve düzen içerisinde muhafaza edilir. Dosyanın çabuk ve kolay bulunması için; isme,
hastalığa ve protokol numarasına göre lüzumlu görülen çeşitli bulma kolaylıkları sağlayacak
tıbbi dokümantasyon sistemleri uygulanır.
 Tıbbi Fotoğrafhane: Özellikle Eğitim Araştırma Hastaneleri’nde bilimsel
çalışmalar ve eğitim, öğretim materyali sağlamak için bir tıbbi fotoğrafhane bulunur. Bu
fotoğrafhanede, uzmanların lüzum gösterdiği vakaların ilk durumları ile hastalığın seyir ve
sonucunu tespit için film, fotoğraf ve slayt çekilir. Bunlar fotoğrafhanenin özel arşivinde
isme, hastalığa ve kullanılması istenen diğer ihtiyaçlara göre arandığında kolayca bulunacak
şekilde kaydedilerek muhafaza edilir.
 Sosyal Hizmetler: Standardında sosyal hizmet uzmanı bulunan yataklı tedavi
kurumlarında bir sosyal servis kurulur. Birden fazla sosyal hizmetler uzmanı bulunduğu
takdirde, içlerinden baştabip tarafından görevlendirilen bir tanesi bu servisin amirliği görevini
de yürütür. Sosyal servis, yataklı tedavi kurumlarına müracaat eden, yatan ve kurumdan çıkan
hastaların sosyal ve ekonomik sorunlarının saptanması, çözümlenmesi, hastanın çevresi ve
ailesiyle ilişkilerinin sağlanması, kurumun halkla ilişkiler işlerinin yürütülmesi ile görevlidir.
Ayrıca kurum personelinin karşılıklı ilişkilerinde ve sosyal sorunlarında danışma ve yardım
sağlama görevini de yapar.
 Sağlık Turizmi: Sağlık turizmi, sağlığın korunması, geliştirilmesi ve hastalıkların
tedavi edilmesi amacıyla ikamet edilen yerden başka bir yere seyahat edilmesi ve gidilen
yerde en az 24 saat kalınarak sağlık ve turizm olanaklarından yararlanılması olarak
tanımlanabilir. Belirtilen amaçlarla seyahat eden kişiye de sağlık turisti denilmektedir. Sağlık
amaçlı seyahat kapsamında çok farklı tıbbi uygulamalar olabileceği gibi, termal, spa-welness
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türü uygulamalar, üçüncü yaş bakım/tedavi hizmetlerini ve hatta engelli insanların tedavi
amaçlı seyahatleri de bulunmaktadır.
 Evde Bakım Hizmetleri: Kişilerin sağlığını korumak, geliştirmek ve
gerektiğinde yeniden sağlığına kavuşturmak amacıyla özel gereksinimi olan kişilerin evde
sağlık bakım hizmeti alabilmesini kapsamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), evde bakım
hizmetini; “profesyonel sağlık çalışanları gibi formal ya da hasta bakıcı gibi informal
tarzda yetişmiş bireyler tarafından hastaya kendi ev ortamında bakım hizmetinin verilmesi”
şeklinde ifade etmiştir. Günümüzde Evde Sağlık Hizmetleri; Aile Hekimleri tarafından aile
hekimliği yasal düzenlemeleri doğrultusunda verilen hizmetler, hastaneler bünyesinde kurulan
Evde Sağlık Hizmet Birimleri tarafından verilen hizmetler, taşrada bulunan vatandaşlara
sağlık müdürlüklerinin gezici ekipler aracılığıyla verilen hizmetler olarak uygulanmaktadır.
 Teşhisle İlişkili Gruplar (TİG): Hastaların klinik ve maliyet verilerinin
kullanılarak gruplandırılmasını ve benzer hastalıkların benzer gruplara atanmasını içeren bir
yatan hasta sınıflandırma yöntemidir. TİG; hastalıkları önce ana tanıya göre, daha sonra da
işlemlerine göre gruplandırır. Harcanan tedavi giderlerini parasal değer yerine bağıl değer
olarak belirler. Her hasta benzersizdir. Her hastanın kendine özgü klinik tanısı, risk faktörü,
kişisel ve aile öyküsü, eşlik eden diğer durumlar vs. ile oluşan hasta düzeyindeki çeşitlilik
neredeyse sonsuzdur. Bu çeşitliliğin anlamlandırılabilmesi için benzer şartları taşıyan hastalar
belirli gruplara ayrılmıştır. Hastalıkların teşhis ve işlemleri, yaş, cinsiyet, taburcu şekli, yatış
süresi, yeni doğansa doğum ağırlığı, yoğun bakımda yatış süresi, mekanik ventilasyon
kullanılmışsa süresi, hastalığın komplikasyon ve komorbidite durumunun olup olmadığı gibi
pek çok parametrenin değerlendirilmesi sonucu hasta belirli bir gruba ayrılır, sistem otomatik
olarak hastaya özgü bir TİG oluşturur. TİG oluşum süreci; ön değerlendirme, MTS ataması,
alan ataması ve TİG’in saptanması olmak üzere dört ana başlık altında toplanmaktadır.
 Sağlık Kurumu: Sağlık kurumları (hastaneler); sağlıkla ilgili birçok kurum ve
kuruluşun dolaylı ya da dolaysız sağlık hizmeti sunduğu veya destek hizmetleri verdiği sağlık
sisteminde; doğrudan doğruya sağlık hizmeti sunan, hastalıkların teşhis ve tedavisiyle
yakından ilgilenen ve birçok işlevler üstlenen kurumlardır. Yıllar önce düşkün, zayıf ve
yaralıları barındırarak onlara yardım eden yardım kurumu niteliğindeki sağlık kurumları
bugün, çeşitli sağlık sorunları olan insanların tıbbi muayene ve tedavi edildikleri önemli bir
organizasyon haline gelmiştir.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hastaneleri; “müşahede, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon
olmak üzere gruplandırılabilecek sağlık hizmetleri veren, hastaların uzun veya kısa süreli
tedavi gördükleri yataklı kuruluşlar” şeklinde tanımlamıştır. Bir diğer tanıma göre
hastaneler; hasta ve yaralıların, hastalıktan şüphe edenlerin ve sağlık durumlarını kontrol
ettirmek isteyenlerin, ayakta ve yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite
edildikleri, aynı zamanda doğum yapılan kurumlar olarak tanımlanmaktadır. Sağlık kurumları
yönetimi açısından ele alındığında hastaneler; sadece tıbbi hizmetleri sunan fiziki mekanlar
değil, refah düzeyi, tüketim alışkanlıkları, bireylerin eğitim durumları, aile yapısı, kültürel
düzeyleri, sağlık sisteminin yapısı, sosyal güvenlik, siyasal sistem, sağlık politikaları gibi
birçok bireysel, çevresel ve üst sisteme ait faktörlerin etkisine açık bir sistemdir. Sağlık
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kuruluşu kavramı, pek çok kaynakta sağlık işletmeleri veya hastane işletmeleri olarak da yer
almaktadır.
 Hizmet ve Sağlık Hizmetleri: Hizmet kavramı tanımlanması güç bir kavram
olup, literatürde farklı tanımların yer aldığı bilinmektedir. Bu bağlamda hizmet;
“İhtiyaçlarımızı karşılayan tatmin araçlarının veya ekonomik faaliyetlerin elle tutulmayan
kısmı” şeklinde tanımlanabilir. Bazı yazar ve akademisyenlere göre hizmet; “Mallardan
bağımsız olarak tüketicilere ve örgütlere satıldığında ihtiyaç ve istek doygunluğu sağlayan
eylemler” şeklinde ifade edilmiştir. Bir başka tanıma göre ise hizmet; “Bir başka insanın
ihtiyacını gidermek için belirli bir fiyattan satışa arz edilen ve herhangi bir fiziki ürünün
mülkiyetini gerektirmeyen faaliyetler ve yararlar” şeklinde tanımlanmaktadır. Tanımlardan
da anlaşılacağı üzere hizmet; soyut bir kavram olup, sahipliği yoktur. Ayrıca hizmetler
değişken bir özelliğe sahiptirler ve üretimleri ile tüketimlerinin eşzamanlı olarak
gerçekleşmektedir. Dolayısıyla hizmetlerin stoklanması mümkün değildir. Hizmet sunulurken
müşteri, sunum yerindedir.
Bir diğer önemli kavram olan sağlık hizmetlerini Dünya Sağlık Örgütü; “Belirli sağlık
kuruluşlarında, değişik tip sağlık personelinden yararlanarak toplumun gereksinim ve
isteklerine göre değişen amaçları gerçekleştirmek ve böylece gerek kişilerin, gerekse de
toplumun sağlık bakımını her türlü koruyucu ve tedavi edici etkinlikler ile sağlamak üzere
ülke çapında örgütlenmiş, kalıcı bir sistem” olarak tanımlamaktadır. Buna ek olarak sağlık
hizmetlerinin başlıca özellikleri: Tüketicinin bilgi yetersizliği ve uzmanın gücü; tüketicinin
akılcı olmayan davranışları; tıp mesleğinin kuralları; ürün ve kalite belirsizliği; dış etkenler;
kamusallık; devlet müdahaleleri; asimetrik bilgilendirme; ihtiyacın rastlantısallığı;
hizmetlerin ikamesinin olmaması; acil ve ertelenemez hizmetler olması şeklinde sıralanabilir.
 Yönetim, Yönetici ve Sağlık Yöneticisi: Sanatların en eskisi, bilimlerin en yenisi
olan ve yönetim bilimcilerin üzerinde en çok güç birliği ettiği yönetim; “Başkaları vasıtasıyla
iş görmek” şeklinde tanımlanmaktadır. Bir başka tanıma göre yönetim; “Belirli birtakım
amaçlara ulaşmak için başta insan olmak üzere, parasal kaynakları, araç-gereçleri,
hammaddeleri ve zaman faktörünü birbiriyle uyumlu ve etkin kullanmaya olanak verecek
şekilde kararlar alma ve bunları uygulatma süreçlerinin toplamı” olarak ifade edilmektedir.
Yönetici; “Sorumluluğu altındaki personel/leri vasıtasıyla kurumsal işleri yaptıran
veya yürüten kişi” olarak tanımlanabilir. Yöneticiler; kaynak ayırır, karar verir ve belirli
amaçlar doğrultusunda başkalarının etkinliklerini yönlendirirler. Yöneticiler işlerini belirli bir
örgüt içerisinde yürütürler. Örgütler, bilinçli bir şekilde koordine olmuş sosyal birimlerdir.
Hizmet ve üretim amaçlı işletmelerin hepsi birer örgüttür. Bu anlamda okullar, sağlık
kurumları, karakollar, askeri kurumlar birer örgüttür. Bu örgütlerde çalışan personellerin
davranışlarını ve çalışmalarını yürüten ve belirli amaçlara ulaşmayı hedefleyen kimseler,
yöneticilerdir. Yöneticiler, çalıştıkları iş veya sektör kapsamında çeşitli ve farklı unvanlar
alabilmektedir. Örneğin bunlardan birisi de; Sağlık Yöneticisidir. Türkçe literatürde sağlık
sektöründe farklı düzeylerde yönetici olarak görev yapabilecek kişiler, Sağlık Yöneticisi
olarak tanımlanmaktadır. Hastane yönetimi; hastanedeki tüm hizmetlerden ve faaliyetlerden
sorumlu olan organ olarak tanımlanmaktadır. Hastane yöneticisi ise; yasal yürütme yetkisini
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kullanarak hastaneyi yöneten kişidir. Yürütme açısından bakıldığında hastanenin en üstünde
hastane yöneticisi bulunmaktadır. Bu bağlamda hastane yöneticisini; “hastane yönetim
fonksiyonlarını yerine getiren, amaçlarını yerine getirmek için girdilerin kontrolünü elinde
bulunduran, hastane hizmetlerinin koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlayan, gerekli
yetki ve sorumluluğa sahip koordinatör” olarak tanımlamak mümkündür. Türk Meslekler
Sözlüğü’nde hastane yöneticisi; “hastanedeki çalışmaların düzenlenmesinden ve
yürütülmesinden, bölümlere gerekli personel, araç ve gerecin sağlanmasından, bütçenin
hazırlanmasından ve hasta bakım hizmet ücretlerinin saptanmasından sorumlu, nitelikli
kişidir” şeklinde tanımlamaktadır. Bunun yanı sıra bu kavram çeşitli kaynaklarda; sağlık
yöneticisi, sağlık kurumları yöneticisi, sağlık işletmeleri yöneticisi, sağlık idarecisi, hastane
idarecisi veya hastane yöneticisi olarak da yer almaktadır.
 Hastane Yönetimi: Hastane yönetiminin tanımı, genel yönetim ve işletme
yönetiminden bağımsız değildir. Bu nedenle hastane yönetiminin tanımı; “sağlık hizmetleri
üretimi yoluyla toplumun sağlık düzeyini korumak ve geliştirmek için maddi ve insan
kaynaklarının planlanması, örgütlenmesi, harekete geçirilmesi ve denetlenmesi süreci”
olarak yapılmaktadır. Bir başka tanımda ise, “tıbbi bakım ve sağlıklı çevre taleplerinin
bireylere, örgütlere, topluma belli hizmetler sağlayarak karşılanması” na dikkat çekilmekte,
hastane yönetimi, bu taleplerin karşılanmasını olanaklı kılan kaynak ve süreçlerin
planlanması, örgütlenmesi, yönlendirilmesi ve denetlenmesi” olarak tanımlanmaktadır.
Hastaneler ağırlıklı olarak hizmet üreten kurumlar olup bu anlamda birer hizmet
işletmesidirler. Bu nedenle hastane yönetimi hem yönetim hem de işletme içeren bir yapıdır.
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Uygulamalar
Aşağıda yer alan tabloda; bir sağlık kurumunun 2014 yılı klinik başarı göstergelerine
ait birtakım sayısal veriler yer almaktadır. Bu verileri kullanarak, uygulama sorularını
cevaplandırınız.

Klinik Başarı Göstergeleri

2014 Yılı

Yatan Hasta Sayısı

100.000

Poliklinik Sayısı

1.400.000

Yatak Devir Hızı

31,25

Klinikte Ölen Toplam Hasta Sayısı

1.200

Taburcu Edilen Toplam Hasta Sayısı
Anesteziye Bağlı Toplam Ölüm Sayısı
Toplam Ameliyat Sayısı
Temiz Cerrahi Vakalarda Görülen Enfeksiyon Sayısı

70.508
9
12.000
21

* Kurgusal veri olup, yalnızca örnek amaçlıdır
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Uygulama Soruları
1.

Bu sağlık kurumunun Yatan Hasta Oranı % kaçtır? Hesaplayınız..

2.

Bu sağlık kurumunun Toplam Yatak Sayısı kaçtır? Hesaplayınız.

3.

Bu sağlık kurumunun Kaba Ölüm Hızı % kaçtır? Hesaplayınız..

4.

Bu sağlık kurumunun Anestezi Ölüm Hızı % kaçtır? Hesaplayınız..

5.
Bu sağlık kurumunun Ameliyat Sonrası Enfeksiyon Hızı
Hesaplayınız.

% kaçtır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; ilk olarak; hasta yatağı kavramından hareketle; yatak doluluk oranı,
yatak devir hızı, yatan hasta sayısı, yatak devir aralığı ve yatak işgal oranı gibi sağlık
kurumları ile ilgili birtakım klinik başarı göstergeleri tanımlanıp formüle edilmiş ve bu
kavramların sağlık kurumları için neyi ifade ettikleri üzerinde durulmuştur. Buna ek olarak;
ölüm hızı ve enfeksiyon hızı gibi birtakım sağlık ölçütleri de tanımlanıp formüle edilmiş ve
sağlık kurumları için hangi açılardan önemli oldukları açıklanmıştır. Son olarak ise; klinik,
poliklinik, acil, yoğun bakım, ameliyathane, eczane, ambulans, laboratuvar ve evde bakım
gibi bazı hizmetlere ait kavramlar ile sağlık turizmi ve teşhisle ilişkili gruplar, sağlık kurumu,
sağlık hizmetleri, sağlık yöneticisi ve hastane yönetimi gibi sağlık kurumlarındaki hizmet
birimleriyle ve bunların yönetimiyle ilgili birtakım kavramlara açıklamaları ile birlikte yer
verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) “Sağlık hizmetleri üretimi yoluyla toplumun sağlık düzeyini korumak ve
geliştirmek için maddi ve insan kaynaklarının planlanması, örgütlenmesi, harekete
geçirilmesi ve denetlenmesi süreci” olarak ifade edilen tanım, Sağlık Ekonomisine aittir.
D/Y?
2) İhtiyaçlarımızı karşılayan tatmin araçlarının veya ekonomik faaliyetlerin elle
tutulmayan kısmına …….. adı verilir.
3) Hangisi, sağlık hizmetlerinin genel özelliklerinden değildir?
a) Devlet müdahaleleri
b) Asimetrik bilgilendirme
c) Kar odaklı olması
d) Kamusallık
e) Ürün ve kalite belirsizliği

4) Hangisi, sağlık kurumlarının yatak kapasiteleri arasında değerlendirilebilir?
a) Yoğun bakım yatakları
b) Yanık merkezlerindeki yataklar
c) Kuvözler
d) Servis yatakları
e) Günübirlik tedavi yatakları
5) Hasta bakım kalitesinin ve hasta yataklarının verimli kullanım ölçütlerinden birisi
olan ve yatan hasta sayısının, hasta yatağı sayısına oranlanması formülü ile hesaplanan klinik
başarı göstergesi hangisidir?
a) Ortalama hasta günü sayısı
b) Yatak işgal oranı
c) Yatak doluluk oranı
d) Yatılan gün sayısı
e) Yatak devir hızı
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6) Üç ay veya bir yıl gibi belirli bir süre içerisinde sağlık kurumu yataklarının
hastalar tarafından ne düzeyde kullanıldığını gösteren ve aynı zamanda da sağlık kurumlarına
ait yatakların yeterli kullanılıp kullanılmadığını ifade eden klinik başarı göstergesi hangisidir?
a) Yatak işgal oranı
b) Yatak doluluk oranı
c) Yatan hasta oranı
d) Yatak devir hızı
e) Hasta yatırılma oranı

7) Acil servise başvuran hastaların, aciliyet faktörü göz önünde bulundurularak,
sağlık profesyonelleri tarafından öncelik belirleme işlemine ne ad verilir?
a) İlk yardım
b) Triyaj
c) Resusitasyon
d) Acil yardım
e) Yoğun bakım
8) Bir sağlık kurumunda kliniğe yattıktan sonra ilk 48 saatte ölen hasta sayısı 200 ve
48 saat sonra ölen toplam hasta sayısı 2.000’dir. Sağlık kurumundan taburcu edilen hasta
sayısı 60.000’dir. Buna göre bu sağlık kurumunun 2014 yılı Net Ölüm Hızı % kaçtır?
a) 1,94
b) 2,43
c) 3,23
d) 4,16
e) 5,80
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9) Bir sağlık kurumunda görülen toplam enfeksiyon sayısı 350 ve bu sağlık
kurumunda ölenler dahil toplam taburcu edilen hasta sayısı 16.850’dir. Buna göre bu sağlık
kurumunun Kaba Enfeksiyon Hızı % kaçtır?
a) 0,52
b) 0,94
c) 1,78
d) 2,07
e) 2,13

10) Bir sağlık kurumunda toplam 275 hasta ölmüştür. Bunlardan 30 tanesine adli vaka
olduğu için otopsi yapılmıştır. 20 tanesine ise ölüm sebebinin araştırılması amacıyla otopsi
yapılmıştır. Buna göre bu sağlık kurumunun Otopsi Hızı % kaçtır?
a) 0,07
b) 0,10
c) 0,13
d) 0,15
e) 0,18

Cevaplar
1) Yanlış, 2) Hizmet, 3) c, 4) d, 5) e, 6) a, 7) b, 8) c, 9) d, 10) a
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6. SAĞLIK KURUMLARI VE DIŞ ÇEVRE İLİŞKİSİ
Doç.Dr. Selma SÖYÜK
Öğr. Gör. Haydar HOŞGÖR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Sistem Kavramı ve Özellikleri
6.2. Sistem Yaklaşımı ve Önemi
6.3. Sistem Yaklaşımı ile İlgili Temel Kavramlar
6.3.1. Sistem ve Alt Sistemler
6.3.2. Kapalı ve Açık Sistemler
6.3.3. Çevre
6.3.4. Sistemin Sınırları
6.3.5. Entropi ve Negatif Entropi
6.3.6. Denge
6.3.7. Girdi-Çıktı ve Geri Bildirim Döngüsü
6.4. Sağlık Sistemi ve Çevre İlişkileri
6.4.1. Üretim Alt Sistemi
6.4.2. Varlığı Koruma Alt Sistemi
6.4.3. Destek Alt Sistemi
6.4.4. Yönetim Alt Sistemi
6.5. Sağlık Kurumları ve Dış Çevre İlişkisi
6.5.1. Teknolojik Sistemler
6.5.2. Ekonomik Sistemler
6.5.3. Hukuksal ve Politik Sistemler
6.5.4. Sosyo-Demografik Sistemler
6.5.5. Ekolojik Sistemler
6.5.6. Uluslararası Sistemler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Sistemi tanımlayarak, temel özelliklerini belirtiniz.

2.

Sistem Yaklaşımı hakkında bilgi veriniz.

3. Sistem yaklaşımıyla yakından ilgili olan Açık ve Kapalı Sistem kavramlarının
neyi ifade ettiğini sağlık kurumları ekseninde elealarak belirtiniz.
4. Sistem yaklaşımıyla yakından
kavramlarının tanımlarını yapınız.

ilgili olan Entropi ve Negatif Entropi

5.

Sağlık hizmetlerinde Sistem Yaklaşımı kaç başlık altında ele alınabilir, tartışınız.

6.

Sağlık kurumlarında sistemi etkileyen dış çevre faktörleri hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sistem Kavramı ve Özellikleri

Sistem kavramını tanımlayıp,
özelliklerini sıralayabilmek

Okuyarak ve tartışmalara
katılarak

Sistem Yaklaşımı ve Önemi

Bir yaklaşım olarak “Sistem
Yaklaşımı” hakkında bilgi
sahibi olmak ve önemini
kavramak

Okuyarak ve tartışmalara
katılarak

Sistem Yaklaşımı ile İlgili
Temel Kavramlar
Çevre İlişkisi

Sistem Yaklaşımı ile yakından
ilişkili olan kavramlar hakkında
bilgi sahibi olmak
Çevre ve çevre ilişkisi
kavramları ile ifade edilmek
isteneni açıklayabilmek

Okuyarak ve tartışmalara
katılarak
Okuyarak ve tartışmalara
katılarak

Sağlık Sistemi ve Çevre İlişkisi

Sağlık sistemlerini, çevre
ilişkisi kurarak analiz
edebilmek

Okuyarak ve tartışmalara
katılarak

Dış Çevre İlişkisi

Dış çevre kavramı ile ifade
edilmek isteneni açıklayabilmek

Okuyarak ve tartışmalara
katılarak

Sağlık Kurumları ve Dış Çevre
İlişkisi

Sağlık kurumları ile dış çevre
arasındaki ilişkiyi ifade
edebilmek

Okuyarak ve tartışmalara
katılarak
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Anahtar Kavramlar


Sistem



Sistem Yaklaşımı



Çevre



Dış Çevre Faktörleri



Sağlık Kurumlarında Dış Çevre
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Giriş
Birbirinden farklı departmanları bünyesinde barındıran sağlık kurumları, aynı
zamanda da çok sayıda sağlık profesyonelinin bir ahenk ve işleyiş içerisinde görevlerini
sürdürdüğü, yoğun rekabetin hüküm sürdüğü oldukça kompleks yapılardır. Sağlık kurumları,
ellerindeki insan kaynağı, teknolojik teçhizat ve donanımlar, sermaye ve bilgi gibi daha
birçok girdiyi işleyerek topluma kaliteli sağlık bakım hizmetleri, düşük enfeksiyon ve ölüm
oranları, erişilebilir fiyat ve toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesi gibi daha birçok pozitif
dışsallığı çıktı olarak sunan açık sistemlerdir.
Sağlık kurumlarının dış çevresini; teknolojik, ekonomik, hukuksal ve politik, sosyodemografik, ekolojik ve uluslararası sistemler oluşturmaktadır. Bu bağlamda sağlık
kurumlarının dış çevresinin analiz edilmesi, sağlık kurumlarının dış çevrelerinde oluşabilecek
değişime ve gelişmelerin anlaşılmasında, bunların sağlık kurumlarında ortaya çıkaracağı
etkilerin (fırsatlar ve tehditler) önceden tahmin edilmesinde ve ona göre bir sağlık sistemi ve
politikasının oluşturulmasında son derece önem teşkil etmektedir.
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6.1. Sistem Kavramı ve Özellikleri
20. yüzyılda bilimsel anlamda önemli atılımlar yaşanmış, bunun sonucu olarak da
kavramlar ve teoriler gelişme ve zenginleşme şansına sahip olmuştur. 20. yüzyılda geliştirilen
kavramlardan birisi sistem kavramı, buna paralel olarak geliştirilen teorilerden bir diğeri ise
sistem yaklaşımı teorisi olarak günümüzde yerini almıştır. Yüzyıllar öncesinde Aristotales’in;
“Bütün, parçaların toplamından daha büyüktür” deyişi ile yaşamımıza dahil olan sistem, bu
süreç içerisinde kavramsal tanımı yapılarak belirli niteliklere ve kendi içerisinde tutarlı bir
değer zincirine ulaşmak için kullanılan bir yöntem haline gelmiştir.
Sistem kavramı incelendiğinde, farklı bakış açılarından ele alınmış birçok sistem
tanımın yapıldığı saptanmıştır. Örneğin Türk Dil Kurumu (TDK) sistemi; “Bir sonuç elde
etmeye yarayan yollar ve yöntemler düzeni” ve “Bir aracı oluşturan düzen, düzenek ve
tertibat” şeklinde tanımlamaktadır. Günlük dilde sistem kavramı; başarılı sonuçlara ulaşmak
için belirli bir düzene bağlı yol, usul ve ya metot anlamında kullanılmaktadır.
Bilimsel anlamda sistem kavramı; mantıki bir bütünlüğü ve tutarlılığı olan fikir ve
prensipler topluluğu, karşılıklı ilişki ve etkileşim içerisinde bulunan parçaların meydana
getirdiği bütün veya belirli kurallara göre işleyen bir mekanizma demektir. Yönetimde sistem
ise; yönetim olaylarını ve bu olayların cereyan ettiği birimleri birbirleri ile ilişkili bir şekilde
ele alan yaklaşımdır.
Örgütsel açıdan sistem ise, çevresindeki sistemlerden girdiler alan, onlara çıktılar
vererek hizmet eden birbirine bağımlı alt sistemlerden oluşan, çevre sistemleriyle sınırlanmış
bulunan bir bütündür. Tanımından da anlaşılacağı üzere, sistem kavramının örgüte getirdiği
en önemli değişken, çevredir. Bir toplumsal açık sistem olarak örgüt, ilgili olduğu çevre
örgütleriyle (sistemleriyle) sürekli etkileşim içindedir. Bu etkileşim, örgüt için yaşamsal bir
önem taşır. Girdiler olmadığında, çıktılarını satamadığında örgüt yaşamını yitirir. Bu yüzden
örgüt, çevre örgütlerinin etkisiyle kararlarını biçimlendirerek kendine özgü vereceği kararlar
ile de çevre örgütlerini etkilemek durumundadır. Bir örgüt etkilediği, etkilendiği diğer
örgütlerle bir etkileşim takımı kurar. Örgütün etkileşim takımı, kendinin vereceği kararları
doğrudan etkiler. Kendisi de takımındaki diğer örgütlerin kararlarını etkiler. Bir örgüt,
etkileşim takımındaki örgütlerin isteği olmadan kolay kolay değişmez, yenileşemez. Sonuç
olarak sistem; bir sınır içerisinde birbirleri ile etkileşim halinde olan ve ortak bir amaca
yönelmiş olan unsurlar kümesi olarak tanımlanabilir.
Sistemin temel özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür:
 Sistem, bir bütündür.
 Bir sistem, birçok alt bileşenden oluşarak; sistemin toplam etkisi, sistemlerin tek
başlarına yaptıkları etkiden daha büyük olmakta ve bir sinerji ortaya çıkartmaktadır.
 Her sistem, belirli bir çevrede faaliyet göstermektedir.
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 Sistemi oluşturan alt sistemler arasında karışık bir yapı bulunmakta; alt sistemler
birbirlerine bağlı olarak değişebilmekte ve birbirlerini etkilemektedirler.
 Sistemler, kimi alt sistemlerin eklenmesi veya çıkartılması ile sürekli bir değişim
sergilemektedirler.
 Bir sistem, sürekli olarak kendi özellikleriyle ve çevresiyle uyumlu bir birliktelik
içerisinde değişmek durumundadır.
 Sistemden çıktıların elde edilebilmesi için girdilerin olması gerekmektedir.
 Beşeri (insani) çalışmalara ilişkin her devrimsel sistem, birtakım araçlar ile belirli
amaçlar doğrultusunda varlığını sürdürmektedir.
 Bir sistemin kesin olarak sınırlarını belirlemek imkansızdır; çünkü bu sınırlar,
sistemi oluşturan parçaların ayrıntılarını da içermektedir.

Şekil 6.1: Sistemin Temel Yapısı (Çağnan & Özer, 2014).

6.2. Sistem Yaklaşımı ve Önemi
İkinci Dünya Savaşı yıllarından itibaren yönetim konularında yeni bir bakış açısı olan
“Sistemler Yaklaşımı”, hakim olmaya başlamıştır. Biyolog Von Bertalanffy, 1920’lerde her
türlü sisteme uygulanabilecek genel ilke ve prensipleri bulmayı ve geliştirmeyi amaçlayan
disiplinler arası bir çalışma alanı olarak bir bakış açısı geliştirmiştir. Von Bertalanffy, bütün
bu sistemlerden oluşan genel bir teorinin tam formülasyonunu, 1937 yılında Chicago
Üniversitesi’nde bir felsefe seminerinde “Genel Sistem Teorisi” adı altında oluşturmuştur.
Ancak, bu konudaki ilk yayınlar, İkinci Dünya Savaş’ından sonra yayınlanabilmiştir. Bu
yaklaşımın amacı, yönetim olaylarını ve birimlerini bütüncül ve genel bir görüş ile ele alarak
aralarındaki ilişkileri ve bir birimdeki gelişmelerin diğer birimlerdeki gelişmelerin üzerindeki
etkisini araştırmaktır.
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Sistem yaklaşımı felsefi açıdan ele alındığında; temelinde “Holizm” (Bütüncülük) ve
“Fonksiyonalizm” felsefeleri ile güçlü bir bağıntısının olduğu görülmektedir. Holizm;
birtakım farklı parçalardan oluşan bütünün, o parçalarda bulunmayan çok farklı davranışlar
gösterdiğine ve evrende özerk varlıkların bulunduğu inancına dayanan teoridir. Sistemler
yaklaşımının bağıntılı olduğu ikinci felsefi görüş olan fonksiyonalizm ise; bir sistemin ortaya
koyduğu sonuçta, onu oluşturan her parçanın rolü bulunduğunu ve sistemin kendisinin de
sınırlanmış bir evren içinde belirli görevi olduğunu savunmaktadır.
Sonuç itibariyle sistem yaklaşımı organizasyonlara esneklik sağlayarak kurumların
daha kapsamlı bir şekilde faaliyetlerinin incelenmesini, yönetilmesini ve kontrol edilmesini
sağlamaktadır. Sistem yaklaşımı ile kurumun hayatta kalabilmesi, gelişmesi ve faaliyetlerinde
dinamik dengenin sağlanması için, yöneticilerin organizasyonla ilgili kontrol edilebilen veya
edilemeyen bütün faktörleri bilmesi, anlaması ve değerlendirmesi olanağı elde edilmektedir.
Bu yaklaşım; her türlü iç ve dış çevreye ilişkin faktörlerin değerlendirilerek organizasyonun
bunlara uymasını sağlamaktadır.

6.3. Sistem Yaklaşımı ile İlgili Temel Kavramlar
Sistem yaklaşımıyla ilgili temel kavramlar genel olarak; sistem ve alt sistemler, kapalı
ve açık sistemler, çevre, sistemin sınırları, entropi ve negatif entropi, denge ve girdi-çıktı ve
geri besleme döngüsü olmak üzere toplam yedi alt başlık halinde ele alınıp
incelenebilmektedir.

Şekil 6.2. Sistem Yaklaşımıyla İlgili Temel Kavramlar
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6.3.1. Sistem ve Alt Sistemler
Yukarıdaki tanımlardan da anlaşılacağı üzere sistem, çeşitli parçalardan meydana
gelmektedir ve sistemi oluşturan bu parçalar da alt sistem olarak nitelendirilmektedir.
Örneğin; sağlık kurumlarında sunulan tedavi hizmetleri bir sistem olarak kabul edilirse,
hastalara tanı konulması, tedavileri için gerekli medikal malzeme ve ilaçların tedariki, gerekli
tetkiklerin yapılması ve konsültasyon işlemleri gibi her türlü faaliyet birer alt sistem olarak
ifade edilip, nitelendirilebilir. Bir diğer taraftan sağlık sektörünün tamamı bir sistem olarak
ele alındığında ise; sağlığın korunması hizmetlerinden tedavi hizmetlerine kadar her bir
hizmet alanı birer alt sistem olarak değerlendirilecektir. Dolayısıyla her sistem, aynı zamanda
kendisinden daha büyük ve karmaşık bir üst sistemin alt sistemi pozisyonundadır. Sağlık
kurumlarında alt ve üst sistemlerin belirlenebilmesi, sağlık kurumunun sınırları dışında kalan,
sağlık kurumunu doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen kişi ve kurumları kapsayan sağlık
kurumlarının dış çevresinin analiz edilmesiyle mümkün olabilmektedir.

6.3.2. Kapalı ve Açık Sistemler
Temel olarak sistemler, çevreleriyle etkileşen “açık sistemler” ve çevreleriyle
etkileşmeyen kapalı sistemler olarak başlıca iki sınıfa ayrılırlar. Kapalı sistemler kendini
besleyen, kendisiyle yetinen, çevresiyle etkileşimde bulunmayan, durağan, sıkı bir manastır
toplumu gibi sistemlerdir. Bu nedenle, kapalı sistemler çevresel değişime daha az duyarlıdır.
Buna karşın açık sistemler çevreleriyle sürekli olarak etkileşirler. Devamlı olarak çevreden
girdiler alır ve bunları çıktı olarak değişime uğratırlar. Açık sistemler bu çıktılarını çevrelerine
ihraç ederler. Açık sistemler durağan değil, değişim, gelişim ve büyümeye açık olarak
devamlı bir biçimde hayatta kalmak üzere düzenlenmişlerdir. Kapalı sistemlerin kendi içinde
uyumlu olmasına karşın, açık sistemler çevreyle uyumu seçerler. Bunu sağlamak için
pazarlama ve araştırma-geliştirme çalışmalarına özen gösterirler. Buna paralel olarak sağlık
kurumlarının birer açık sistem örneği olduğunun altının çizilmesinde fayda vardır.

Şekil 6.3. Açık Sistem Modeli (Perker, 2014).
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6.3.3. Çevre
Bütün sistemler belirli bir çevrede faaliyet gösterirler. Sistemin sınırları dışında kalan
her şey çevreyi meydana getirir. Kapalı sistemlerin çevre ile ilişkisi az olduğundan dolayı, bu
tür sistemler için çevrenin önemi azdır; fakat sağlık kurumları gibi açık sistem özelliği
gösteren örgütler için çevre son derece önem arz etmektedir. Sağlık hizmetleri endüstrisinin
bir değişim süreci içinde olduğu söylenebilir. Yoğun piyasa baskısı ve rekabet sağlık
kurumlarını değişmeye zorlamaktadır. Karmaşık ve değişen çevre koşulları, sağlık
hizmetlerinin sunum maliyetleri, erişim ve kalitesi üzerinde bir baskı oluşturmaktadır. Bu da
değişen çevreye hızlıca uyum sağlamanın yanında, sağlık hizmetlerini daha etkili ve verimli
sunmanın yollarını aramayı ve tüm organizasyonun performansını artırmayı da gerekli
kılmaktadır. Sağlık kurumları başarılı olabilmek için dış çevrenin doğasını anlayan, değişimle
başa çıkabilecek etkili stratejiler geliştirebilen ve örgütün devinimini aktif olarak yönetebilen
yöneticilere sahip olmalıdırlar. Stratejik yönetim olarak adlandırılabilecek tüm bu faaliyetler,
örgütü dinamik bir çevrede yönetmek için gereklidirler.

6.3.4. Sistemin Sınırları
Sistemin iç bünyesine ilişkin değişkenleri, sistemin dış çevresine ilişkin faktörlerden
ayıran sınırlardır. Kapalı sistemlerde sınırlar, çevre ile etkileşim halinde olmaya engel
olurken; açık sistemlerde ise sınırlar ile çevre arasında sürekli bir etkileşim mevcuttur. Açık
sistem özellikleri gösteren sağlık kurumlarının; çok sayıda farklı meslek grubundan çalışanı,
birbirleriyle sürekli etkileşim halinde olan birbirinden farklı onlarca departmanı içerisinde
barındırması ve karmaşık bir çevrede faaliyet göstermesi gibi sebeplerden dolayı sınırlarının
belirlenmesi oldukça güçtür. Kısacası sınır, sistemin nerede başlayıp nerede bittiğini gösterir
ve her sistemin mutlaka bir sınırı vardır.

6.3.5. Entropi ve Negatif Entropi
Entropi; fiziko-kimyanın önemli yasalarından olan termodinamik yasalardan birisidir.
Genel olarak termodinamik yasalar, bir sistemin enerjiyi yararlı işe dönüştürülmesi
süreçleriyle ilgilidir. Bir sitem içerisinde yer alan, enerjileri farklı ya da benzer olabilen iyon,
molekül ya da atom gibi taneciklerin etkileşimlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Daha net bir
ifadeyle entropi; sistemin bozulması ve ölmesi demektir. Dolayısıyla özelliği ve boyutu ne
olursa olsun her sistemde entropi mevcut olup, kapalı sistemler entropiye daha yatkındır.
Oysa sağlık kurumları gibi açık sistemlerde entropi durdurulabilir. Açık sistemler;
çevrelerinden aldıkları bilgi, enerji ve materyal ile entropiyi durdurup, onun etkilerini negatif
hale getirebilir. Bu bağlamda açık sistemlerde negatif entropinin olduğu söylenebilir

6.3.6. Denge
İşletmeler; gerek kendi içindeki parçalar arasında, gerekse de içinde bulundukları
çevre ile dinamik bir denge halindedirler. Uyum olarak da bilinen bu kavram, parçalar
arasında bir oturmuşluk meydana getirir ve parçalardan birisi üzerinde yapılacak bir değişiklik
diğer alt sistemleri de etkileyeceğinden dolayı sistem tarafından ortadan kaldırılmaya çalışılır.
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Denge durumundaki bir sistem, karışıklık ve rahatsızlıktan; yani, denge bozulduktan sonra,
eski dengesine dönüyorsa statik dengeleşme, yeni bir denge durumuna kayıyorsa dinamik
dengeleşme söz konusudur. Bu bağlamda açık sistemlerin en önemli özelliklerinden birisi de
dengeli durumlarını korumalarıdır.

6.3.7. Girdi-Çıktı ve Geri Bildirim Döngüsü
Geri bildirim döngüsü; amaçlara ulaşmada ne ölçüde başarı sağlandığı konusunda
yöneticilere yardımcı olur. Bu döngü mekanizması olmasa, hedeflerin ne ölçüde
gerçekleştirildiğini anlamak mümkün olmaz. Sağlık kurumları gibi kompleks yapılardaki açık
sistemler için iki tür geri bildirim vardır; pozitif ve daha yaygın olan negatif geri bildirim.
Negatif geri bildirim; sistemi önceden belirlenmiş standartlara döndürmek kaydıyla istikrarı
sağlarken, pozitif geri bildirim; çıktıların (output) önceden belirlenmiş standart ya da
hedeflerden farklılaşma ya da sapma derecesini arttırır; böylece, sistemin değişmesini teşvik
eder. Bu bağlamda açık sistemlerde sürekli bir girdi-çıktı ve geri bildirim akışı varken; kapalı
sistemlerde ise girdi bir defaya özgü olmak üzere alınmaktadır.

6.4. Sağlık Sistemi ve Çevre İlişkileri
Sosyal sistemler arasında yer alan ağlık sistemleri, en karmaşık sistem özelliğini
taşıması bakımından diğer sistemlerden farklılaşmaktadır. Sağlık sistemlerinin
incelenebilmesi için öncelikle bu sistemi oluşturan alt sistemlerin ve bu alt sistemlerin
karşılıklı olarak analiz edilmesi gerekir. Ayrıca bu alt sistemlerinin belirlenmesi, sağlık
kurumları yönetimi açısından da büyük bir önem arz etmektedir. Sağlık sistemine ait alt
sistemler Şekil-4’te de görüleceği üzere; üretim, varlığı koruma, destek ve yönetim alt
sistemleri olmak üzere dört grupta ele alınıp, incelenebilmektedir.

Şekil 6.4. Sağlık Sisteminin Alt Sistemleri
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6.4.1. Üretim Alt Sistemi
Üretim Alt sistemi; sağlık hizmetlerini sunan kişi ve kurumları ifade etmekte olup;
koruyucu sağlık hizmetleri, tedavi edici sağlık hizmetleri, rehabilite edici sağlık hizmetleri ve
son olarak sağlığın geliştirilmesi hizmetleri olmak üzere dört temel alt sistemden meydana
gelmektedir.

6.4.2. Varlığı Koruma Alt Sistemi
Bu alt sistemin temel amacı; sağlık hizmetleri sunumunun kararlılığını ve düzenliliğini
sağlamaktır. Bu alt sistem içerisinde yer alan kurumlar sağlık sisteminin ihtiyaç duyduğu
finansal kaynakları ve insan kaynaklarını sağlamak ve geliştirmek amacını taşımaktadır. Bu
alt sistem içerisinde; meslek odaları, hizmet içi eğitim kurumları, üniversiteler ve finansman
kurumları yer almaktadır.

6.4.3. Destek Alt Sistemi
Bu alt sistem, değişen ve rekabetçi bir ortamda etkinlik gösteren sağlık kurumlarının
yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan birtakım faaliyetleri yerine getirmektedir. Tıp
bilimi ve teknolojisindeki gelişmeler, toplumun sağlık ihtiyaçlarının değişime uğraması ve
toplumun sağlık kurumlarından beklentilerinin değişmesi sağlık sistemi içerisinde birtakım
değişiklikler yapılmasını gerektirir. Bu alt sistem içerisinde; yeni tedavi yöntemleri ve araçları
geliştiren üniversiteler, tıbbi araştırma merkezleri, biyomedikal araştırma birimleri ve
toplumun sağlık alt sistemlerinden beklentileriyle ilgili bilgi toplayan araştırma şirketleri yer
almaktadır.

6.4.4. Yönetim Alt Sistemi
Üretim, varlığı koruma ve destek alt sistemlerinin işbirliği ve koordineli bir şekilde
işlemesini sağlayan ve onları yönlendiren alt sistemlerdir. Sağlık Bakanlığı ve sağlık
müdürlükleri yönetim alt sistemi içerisinde yer almaktadır. Tüm bu alt sistemlerde yer alan
kurumlar, iç içe geçmiş bir şekilde faaliyetlerini sürdürmektedirler. Örneğin; üniversite
hastaneleri, kendilerine bağlı sağlık sunum merkezlerine sahip oldukları için hem üretim alt
sistemi içerisinde, hem de sağlık insan kaynağı sağlaması bakımından varlık koruma alt
sistemi içerisinde yer almaktadır. Bu bağlamda tüm bu alt sistemlerin birbirleriyle iletişim ve
etkileşim halinde olmaları dolayısıyla, kesin olarak sınırlarının çizilmesi oldukça güçtür.

6.5. Sağlık Kurumları ve Dış Çevre İlişkisi
Sağlık sistemleri de diğer sistemler gibi çeşitli girdileri kullanarak ve bunları bir yapı
içerisinde bireysel ve örgütsel süreçlere tabi tutarak dış çevreye çıktı olarak sunarlar. Sağlık
sistemlerinin girdileri; insan kaynakları, makine, teknolojik cihaz ve donanımlar, bilgi,
sermaye ve hasta gibi birtakım unsurlardan meydana gelmekteyken, çıktılarını ise; kaliteli
sağlık bakım hizmetleri, kabul edilebilir düzeyde bir fiyat, eğitim ve araştırma, toplumun
sağlık düzeyinin yükseltilmesi, düşük ölüm ve enfeksiyon oranları gibi birtakım unsurlar
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oluşturmaktadır. Eğer elde edilen çıktılar arzu edilebilir düzeyde değil ise; girdilerde veya
süreçte birtakım düzeltici eylemlere gereksinim duyulabilir. Sağlık kurumlarının hizmet
sunumunda etkilendiği dış çevre unsurları Şekil-5’te de görüleceği üzere; teknolojik,
ekonomik, hukuksal ve politik, sosyo-demografik, ekolojik ve uluslararası sistemler olmak
üzere toplam altı grupta ele alınıp, incelenebilmektedir.

Şekil 6.5. Sağlık Kurumlarını Etkileyen Dış Çevre Sistemleri (Bayın, 2014).

6.5.1. Teknolojik Sistemler
Günümüzde, bilgi teknolojileri tıp ve sağlık bakımında gittikçe yaygınlaşmakta ve
sağlık bakımı her geçen gün teknolojiye bağımlı bir hale gelmektedir. Bu durum, sağlık
kurumu sistemlerini etkileyerek rekabet ortamında avantaj sağlamak, hastaların hastane
tercihlerinde etkili olmak, uzun vadede maliyetleri azaltmak gibi avantajlar sağlarken bir
yandan da sağlık kurumlarını sürekli yeni yatırımlar yapmaya zorlamaktadır. Bu bağlamda
piyasaya her gün eski cihazların yeni versiyonları girmekte ve böylece önceki versiyonları ya
da modelin fiyatı daha da ucuzlamaktadır. Bu durum küçük ölçekli sağlık kurumları için
rekabet gücünün artmasına olanak tanıyabilir. Küçük ölçekli sağlık kurumları, yeni modeli
piyasaya sürülmüş olan, ekonomik anlamda daha ucuz ve uygun teknolojinin eskisini veya bir
önceki versiyonunun satın alarak, sağlık hizmet sunumunda rekabet anlamında birtakım
olanaklar sağlayabilmektedir. Bunu yanın sıra teknolojik yenilikler kısa vadede sağlık
kurumlarının maliyetlerinde artış yaratabilirken, bazen de uygun teknolojilerin kullanılması
ile maliyetlerde azalma da sağlayabilir. Örneğin sağlık kurumlarında en fazla yapılan on
operasyondan birisi olan histerektomi (rahmin alınması) ameliyatı, klasik yöntemlerle
yapıldığında hastaların en az 3-4 gün hastanede yatmasını gerektirmekte ve anestezi
elemanlarına verilen ücret hariç ABD’de yaklaşık olarak 7.000 $’a mal olmaktadır.
Teknolojik gelişmeler sayesinde bu prosedür artık ayaktan rahim ameliyatı şeklinde
yapılmakta ve en fazla bir gece sağlık kurumunda kalmayı gerektirmektedir. Maliyeti ise
yaklaşık 3.000 $’dır ve eski sisteme göre 4.000 $ tasarruf sağlanmıştır.
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Teknolojik değişimler, bilimsel uygulama ve araştırmalar sonucu ortaya çıkan icat ve
yeniliklerde meydana gelen değişimleri kapsamaktadır. Sağlık kurumlarında kullanılan tıbbi
teknolojiler, temel iş süreçleri, klinik bilgileri, veri analizi, tele-sağlık otomasyonunu, yeni
teşhis ve tedavi yöntemleri ve bütün bunları geliştirme için yapılan AR-GE faaliyetleri, bu
kapsamdadır. Dış çevrede meydana gelen teknolojik değişimler, sağlık kurumları üzerinde
beklenmedik ve olumsuz değişimler yaratabilmektedir. Teknolojik gelişmeleri sürekli takip
ederek, sağlık kurumunun teknolojik gereksinimini de göz önüne alarak, gerekli maliyet
analizleri yaparak ve ekonomik değerlendirme analizi tekniklerini kullanarak teknolojik
değişimlere adapte olmak, sağlık kurumları için büyük önem taşımaktadır.

6.5.2. Ekonomik Sistemler
İşletmelerin dış çevre unsurlarından en önemlilerinden birisi de ekonomik çevresiyle
ilgili faktörlerdir. Ekonomik çevre; toplumun gereksinimlerini karşılayacak mal ve
hizmetlerin eldeki sınırlı kaynaklar ile üretildiği, tüketildiği, kaynakların, mal ve hizmetlerin
ve gelirin bölüşüldüğü ortam şeklinde tanımlanabilir. Doğal olarak bu ortam; doğal kaynaklar,
insan kaynağı, sermaye, girişimcilik ve bilgi gibi üretim faktörlerinin kullanılması sonucu mal
ve hizmetlerin ortaya çıktığı ve mübadele (değişim) işlemlerine tabi tutulduğu bir ortamdır ve
her gün milyonlarca ekonomik faaliyete sahne olmaktadır.
Ekonomik sistemler; açık bir sistem olan sağlık kurumlarını doğrudan doğruya
etkileyen faktörlerin başında yer almaktadır. Liberal ekonomik sistemin geçerli olduğu
ülkelerde fiyatın oluşumu ile mal ve hizmetlerin değişimi serbest piyasa ekonomisinde
oluşmakta ve tüketiciler bu değişime özgürce katılmaktadır. Kapalı ekonomilerde ise; devletin
piyasaya etkisi ve mübadelesi söz konusudur. Burada altının çizilmesi gereken temel nokta;
sağlık hizmetlerinin, dünyanın hiçbir ülkesinde tamamen serbest piyasa koşullarına
bırakılmadığının bilinmesidir. Türkiye’yi ele aldığımızda; ülkemizde karma ekonomik
sistemin geçerli olması ve sosyal devlet anlayışının benimsenmesi ile sağlık hizmetlerinde az
ya da çok kamu (devlet) müdahalesi veya düzenlemeleri mevcuttur.
Ülkelerin benimsedikleri ekonomi ve finansman sistemleri, piyasa koşulları, artan
maliyetler, temel makroekonomik koşullar, kişi başına düşen gayrisafi milli hasıla, faiz
oranları, enflasyon oranları, işsizlik seviyeleri, maaş ve ücretler; sağlık kurumlarının
izleyeceği politikaları etkilemektedir. Örneğin ABD’de 1980 sonrasında sağlık kurumları
rekabet güçlerini arttırmak ve çoklu sağlık kurumu sistemlerinin avantajlarından
yararlanabilmek adına tek bir çatı altında bir araya gelmekte, dikey entegrasyonlara veya
işbirliği yoluna gitmişlerdir; çünkü ölçek ekonomileri sayesinde personel, satın alma
yetenekleri ve sermaye güçleri artmaktadır. Günümüz Türkiye’sinin sağlık kurumlarında da
artık bu yönde adımlar atıldığını görmek mümkündür. Örneğin bazı sağlık kurumları, yoğun
rekabet şartlarında ayakta kalabilmeyi daha fazla garantilemek, sınırlı olan sağlık kaynaklarını
daha rasyonel bir şekilde kullanmak ve bunun sonucunda daha kaliteli sağlık bakım hizmetleri
sunabilmek adına; ya ameliyathane, laboratuvar ve servis gibi ünitelerini birleştirip ortak
kullanıma açma yoluna gitmekte ya da diğer sağlık kurumları ile birleşip rekabet güçlerini
çoğaltmayı tercih etmektedirler.
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6.5.3. Hukuksal ve Politik Sistemler
Hukuksal ve politik sistem değişimlerinin sağlık kurumları üzerinde belirgin etkileri
mevcuttur. Politik unsurlar, sağlık kurumunun faaliyette bulunduğu ülkede, merkezi ve yerel
makamların ve bunlara bağlı kuruluşların siyasi otoritesini sağladığı ortamdan; hukuki
unsurlar ise, politik çevredeki otoriteyi elinde bulunduranların çıkardıkları yasalar,
yönetmelikler ve kararlardan oluşmaktadır.
Sağlık önemli ve temel bir hak ve ihtiyaç olduğundan, sağlık sektörü devlet ve
hükümetler tarafından çok yakından izlenmekte ve sıklıkla müdahale edilmektedir. Bu
müdahale özellikle kalkınma planları, reformlar ve bu reformları yürürlüğe koymaya yönelik
kanun, yönetmelik ve tasarılar yoluyla gerçekleşmektedir. Örneğin 2003 yılından beri
uygulanmakta olan Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesindeki yasal düzenlemeler, 2005
yılında başlayan Avrupa Birliği’ne katılım sürecinin getirdiği hastaların serbest dolaşımı,
sağlık çalışanlarının serbest dolaşımı, ilaçlara ve tıbbi cihazlara ilişkin düzenlemeler gibi
hukuki bir takım politik ve yasal adımlar ve son olarak 2014-2018 yılları arasını kapsayan
Onuncu Kalkınma Planı, sağlık hizmetlerine erişimden, sağlık personelinin performansını
iyileştirmeye, sağlık alanındaki yatırımların teşvikinden sağlık hizmetleri sunumunu
iyileştirmeye birçok yeni adımın atılmasını sağlamıştır.
Ayrıca sağlık kurumları; elektrik, su, iletişim ve ulaşım araçları, tangın ve polis
teşkilatı gibi daha birçok hizmetten yararlanmakta ve yerel yönetimler ile sosyal hizmet
kurumları ile ilişki kurmak durumunda kalmaktadır. Bu nedenle gerek özel, gerekse de
kamuya ait olsun tüm sağlık kurumları; ileriye dönük planlamalarında kamu gücü ve otiritesi
tarafından belirlenmiş hedefleri dikkate almak ve mevzuattaki değişiklikleri günü gününe
takip etmek durumundadır.

6.5.4. Sosyo-Demografik Sistemler
Sosyo-demografik sistemlerdeki değişimler; bireylerin ve toplumun değer yargıları,
tutumları, davranış biçimleri, kültürel alışkanlıkları ve yaşam biçimlerinde meydana gelen her
türlü değişimi içermektedir. Bu bağlamda nüfus yapısı içerisinde çeşitli unsurlar yer
almaktadır. Bunlar; nüfusun sayısal büyüklüğü, kadın-erkek oranları, nüfus içerisindeki yaş
grupları, etnik yapı, nüfusun bölgelerarası veya ülkelerarası coğrafi dağılımı ve eğitim
durumu gibi unsurlar olup, ekonomik ve sosyal yaşamda etkileri oldukça fazladır. Bu türden
sosyo-demografik ve sosyo-kültürel değişimler, sağlık kurumlarını da değişmeye mecbur
kılmaktadır. Doğum oranlarının yükselmesi; pediatri, çocuk bakımı ve cerrahisi gibi
hizmetlere olan talebin artmasına neden olurken, yaşlı popülasyonda meydana gelen artışlar
ise; geriatri hizmetlerine olan talebin artmasına yol açmaktadır. Sağlık kurumlarına yansıyan
bu talep artışları ise; sağlık kurumlarını, fiziksel imkan ve kapasitelerini genişletmesi yönünde
zorunlu kılmaktadır.
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6.5.5. Ekolojik Sistemler
Ekolojik sistemlerdeki değişimler ve bu değişimlerin meydana getirdiği hastalıklar,
ekolojik sistem kapsamında değerlendirilmektedir. Ani iklim değişiklikleri, hava kirliliği,
bulaşıcı hastalıklar, çok sayıda kişinin sağlık kurumlarına başvurmalarına yol açabilmektedir.
Avrupa’da 1960’lı yıllarda çok sayıda iklim olayının yaşanmasına bağlı olarak sağlık
sistemlerinin yükü artmış ve uluslararası sağlık tüzüğünün oluşturulması gibi uzun dönemli
önlemlerin planlanması yoluna gidilmiştir. Türkiye’de ise, bu dönemde, sıtma, trahom, frengi,
lepra gibi bulaşıcı hastalıklar artmış ve bu hastalıklarla mücadele için özel örgütler
kurulmuştur. Bu dönem, koruyucu sağlık hizmetlerine olan önemin de arttığı bir dönem
olmuştur Türkiye’de 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara Depremi de
geleceğe yönelik olası ekolojik sistem değişimlerine karşı afet yönetimi çalışmalarını ivme
kazandırmıştır. 2000 yılında “Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği”, 2004 yılında “İşyeri Bina
ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik”, 2007
yılında “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik”, 2008 yılında
“Sağlık Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi” oluşturulmuştur. Sağlık
kurumlarının da afet ve acil durumlara ilişkin bu mevzuatlara uygunluğu son derece önem arz
etmekte ve bu sebeplerle göz ardı edilmemesi gereken konular arasında yerini almaktadır.

6.5.6. Uluslararası Sistemler
Uluslararası çevre, örgütün faaliyette bulunduğu ülkenin dışındaki yabancı ülkelerdeki
fırsat ve tehditleri barındıran politik, yasal, ekonomik ve sektörel olayları ve oyuncuları
(müşteriler, tedarikçiler, rakipler) kapsamaktadır. Bu anlamda sistem yaklaşımı açısından
uluslararası çevreyi, işletmenin faaliyette bulunduğu ülkenin üst sistemini oluşturan tüm
dünya olarak ifade edebiliriz.
Günümüzde yaşanan küreselleşme sürecinin de bir sonucu olarak, dünyanın herhangi
bir yerinde ortaya çıkan bir teknolojik yenilik, kısa sürede çok uzaktaki bir ülkenin herhangi
bir işletmesinin teknolojisini verimsiz kılmakta, aynı şekilde dünyanın çeşitli yerlerindeki
siyasi bir gelişme, yeni bir ekonomik birlik veya askeri bir harekat, giderek bir başka ülkenin
ekonomisini ve işletmelerini krize sokabilmektedir. Küreselleşme, sağlık kurumları için de
önemli fırsatlar ve potansiyel rekabetçi tehditler sunmaktadır. Küreselleşmenin sağlık
sektöründeki en önemli yansıması kuşkusuz, sağlık turizmidir. Sağlık turizminin hızla
büyüyen bir trend olmasının nedenleri arasında, küreselleşme dışında; sağlık sistemlerinde
yaşanan çeşitli problemler (uzun bekleme listeleri ve yüksek maliyetler gibi) ve hastaların
bilinçlenmesi sıralanabilir. Günümüzde medikal turistler pek çok sağlık hizmetini, kendi
ülkelerinden daha ucuza başka ülkelerden satın alabilmektedirler. Birçok gelişmiş ülke sağlık
sistemi de sağlık turizmini desteklemekte ve vatandaşlarını başka ülkelerin sağlık
sistemlerinden yararlanmaları konusunda teşvik etmektedir. Türkiye de gerek sahip olduğu
sağlık hizmet kurumları ve sağlık personelinin kalitesi ve gerekse sunduğu fiyat avantajları ve
iklim koşullarıyla, birçok ülke ile karşılaştırıldığında önemli bir rekabet avantajına sahiptir.
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Uygulamalar
Toplumların artan sağlık ihtiyaçları doğrultusunda sağlık kurumları, bu ihtiyaçları
giderebilmek için sınırlı kaynaklar ile faaliyetlerini sürdürmekte ve kendilerini gerek tıbbi
donanım, gerek sağlık insan gücü, gerekse de tıbbi bilgiler ile yenilemek durumunda
kalmaktadırlar.
Örneğin Tablo-1’de görüldüğü üzere; Sağlık Bakanlığı Hastaneleri’nin 10 yıldan fazla
bir zamanda sahip oldukları MR (Manyetik Rezonans) sayısında 18,2 kat, BT (Bilgisayarlı
Tomografi) sayısında ise 3,8 katlık bir sayısal artış yaşanmıştır.

Diğer taraftan Şekil-1’de de görüldüğü üzere; yıllar içerisinde Sağlık Bakanlığı
Hastaneleri’nin SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu)’ya fatura ettiği radyolojik görüntüleme
fiyatlarında bir azalma meydana gelmiştir. Bu bağlamda MR’ın çekim maliyeti 2,8 kat,
BT’nin çekim maliyeti ise 3,1 kat azalarak, birim bazında bir tasarruf sağlanmıştır.

Şekil-1: SGK’ya Fatura Edilen Fiyatlar
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Uygulama Soruları
1. Sağlık kurumlarının hizmet sunumunu etkileyen dış çevre faktörlerinden
“Teknolojik Sistemler” unsurunu, Tablo-1 ve Şekil-1’i birlikte ele alarak yorumlayınız.
2. Yoğun bir rekabet ortamının hâkim olduğu sağlık sektöründe, rekabetten geri
kalmak ve piyasadan yok olmak istemeyen sağlık kurumlarının MR, BT ve daha binlerce çeşit
tıbbi donanıma sahip olmak için izledikleri stratejileri, konuyla bağlantılı olan dış çevre
faktörleri yardımıyla açıklamaya çalışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; sistem kavramının neyi ifade ettiği üzerinde durularak, ona dair temel
özelliklerin altı çizilmiştir. Bu doğrultuda sistem; çevresinden girdiler alan ve bu girdileri
işleyerek çıktı olarak sunan, birbirine bağlı ve birbiriyle ilişkili alt unsurlardan meydana
gelen, çevresi ile sınırlandırılmış bir bütün olarak tanımlanabilir. Sistem yaklaşımı ise;
yönetim olaylarını ve birimlerini bütüncül bir bakış açısıyla ele alan, bunlar arasındaki
ilişkileri inceleyen ve bir birimdeki gelişmelerin diğer birimler üzerindeki etkisini konu alır.
Sistem yaklaşımı ekseninde yönetilen sağlık kurumları için bu yaklaşım; kurumlara esneklik
sağlayarak, daha kapsamlı bir şekilde faaliyetlerinin incelenmesini, yönetilmesini ve kontrol
edilmesini sağlaması bakımından son derece önemlidir. Sağlık kurumlarının iyi işleyebilmesi
ve bu işleyişin rasyonel bir biçimde analiz edilebilmesi için sistem yaklaşımıyla ilgili temel
kavramların iyi bilinmesi gerekmektedir. Açık sistem özelliği gösteren sağlık kurumlarının
hizmet sunumunda etkilendiği dış çevre unsurları da bulunmaktadır. Bu unsurlardan:
*Teknolojik Sistemler ile; sağlık kurumlarının, sağlık hizmeti sunumu için
kullandıkları tıbbi teknolojik cihaz ve ekipmanlar,
*Ekonomik Sistemler ile; sınırlı bir sağlık kaynağına sahip olan sağlık kurumlarının,
bu sınırlı kaynakları kullanarak sağlık bakım hizmetlerini nasıl daha verimli ve etkili
sunabilecekleri,
*Hukuki ve Politik Sistemler ile; sağlık kurumlarını bağlayıcı özellikte olan yasa,
tüzük, yönetmelik gibi yasal belgeler ile merkezi ve yerel makamların siyasi otoriteleri,
*Sosyo-Demografik Sistemler ile; kendilerine sağlık hizmeti sunulan bireylerin ve
toplumun değer yargıları, tutumları, davranış biçimleri, kültürel alışkanlıkları ve yaşam
biçimlerinde meydana gelen her türlü değişim,
*Ekolojik Sistemler ile; ani iklim değişiklikleri, sel ve yangınlar gibi ekolojik
düzende meydana gelen birtakım değişmelerin sıtma gibi daha birçok bulaşıcı hastalıklara
neden olması,
*Uluslararası Sistemler ile; sağlık kurumlarının faaliyette bulundukları ülkeler
dışındaki yabancı ülkelerdeki fırsat ve tehditleri barındıran yasal, politik, ekonomik ve
sektörel olaylar ile bunların ilgili muhatapları, ifade edilmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Belirli parçalardan oluşan ve bu parçalar arasında belirli ilişkiler olan, aynı
zamanda da bu parçaların dış çevre ile de ilişkisinin olduğu bütüne çevre adı verilir. D/Y?
2) Sistemin bozulması ve ölmesini ifade eden kavram entropidir. D/Y?
3) Sistemler dinamik değil, statik niteliktedir. D/Y?
4) Yönetim olaylarını ve birimlerini bütüncül ve genel bir bakış açısıyla ele almak,
bunların arasındaki ilişkileri incelemek ve bir birimdeki gelişmelerin diğer birimler üzerindeki
etkisini araştırmak amacında olan yaklaşım, sistem yaklaşımıdır. D/Y?
5) Tedarik alt sistemi sağlık kurumlarının alt sistemleri arasında yer alır. D/Y?
6) Hangisi, sistem yaklaşımının sağlık kurumları için önemli olan artılarından birisi
değildir?
a) Çevresel unsurların, kurumsal hedefler doğrultusunda değiştirilmesine etki eder
b) Sağlık kurumlarına esneklik sağlar
c) Sağlık kurumlarının çevre faktörlerine uyumunu kolaylaştırır
d) Kurumsal faaliyetlerin yönetim ve denetimine yardımcı olur
e) Sağlık kurumlarına rekabet üstünlüğü sağlar

7) Kapalı ve açık sistemler ile ilgili olarak hangisi doğru değildir?
a) Kapalı sistemler, çevresiyle etkileşime girmez
b) Kapalı sistemler, dinamik nitelikte olan sistemlerdir
c) Açık sistemler, çevrelerinden aldıkları girdileri çıktı olarak değişime uğratırlar
d) Açık sistemler, büyüme ve gelişme eğilimi gösterirler
e) Çevresel değişime daha az duyarlı olan sistemler, kapalı sistemlerdir
8) Temel amacı; sağlık hizmetleri sunumunun kararlılığını ve düzenliliğini sağlamak
olan sağlık alt sistemi, hangisidir?
a) Yönetim alt sistemi
b) Tüketim alt sistemi
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c) Varlığı koruma alt sistemi
d) Destek alt sistemi
e) Üretim alt sistemi
9) Hangisi, sağlık kurumlarının dış çevresini oluşturan sistem elemanlarından
değildir?
a) Hukuksal ve politik sistemler
b) Teknolojik sistemler
c) Sosyo-demografik sistemler
d) Küresel sistemler
e) Ekonomik sistemler

10) Sağlık turizmi, sağlık kurumlarının dış çevresini oluşturan sistemlerden hangisinin
kapsamında ele alınmaktadır?
a) Sosyo-demografik sistemler
b) Ekolojik sistemler
c) Teknolojik sistemler
d) Hukuksal ve politik sistemler
e) Uluslararası sistemler

Cevaplar
1) Yanlış, 2) Doğru, 3) Yanlış, 4) Doğru, 5) Yanlış, 6) a, 7) b, 8) c, 9) d, 10) e
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7. TÜRK SAĞLIK SİSTEMİ
Pof. Dr. Abdulbaki Kumbasar
Arş. Gör. İbrahim Gün
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Sağlık Sistemi Kavramına Genel Bakış
7.1.1. Sağlık Sistemlerinin Bileşenleri
7.1.2. Sağlık Sisteminin Tarafları
7.1.3. Türk Sağlık Sistemi
7.1.4. Türk Sağlık Sistemi Teşkilatlanması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Bir sağlık sisteminin bileşenleri nelerdir?

2.

Bir sağlık sisteminin tarafları nelerdir?

3. Türk Sağlık Sistemi’nde Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleşmesi Kanunu neden
önemlidir?
4.

Sağlık Bakanlığının temel görevleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Sağlık Sistemi Kavramı
Sağlık Sistemi Bileşenleri ve
Tarafları

Kazanım

Öğrenciler sağlık sistemi
kavramını
açıklayabileceklerdir.
Sağlık Sisteminde etkili olan
bileşenleri anlayabilmek ve
sağlık politikası taraflarını
kavrayabilmek

Türk Sağlık Sistemi

Türk Sağlık Sistemi yapısını
anlayabilmek

Türk Sağlık Sistemi
Teşkilatlanması

Türk Sağlık Sistemi
teşkilatlanmasını
kavrayabilmek

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar


Sağlık Sistemi



Türk Sağlık Sistemi



Türk Sağlık Sistemi Teşkilatlanması
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Giriş
Sağlık hizmetlerinin yeterli ve etkin düzeyde sunulması, beşeri gelişmişliği ve
toplumsal refahı artırıcı bir unsurdur. Bir ülkede sağlık hizmetlerinin istenilen düzeyde
sunumunu sağlayan unsurlar arasında sağlık sistemi önemli bir role sahiptir.
İnsan hayatının devamının sağlanmasında, yaşam kalitesinin oluşturulup
yükseltilmesinde ve korunmasında sağlık ne kadar önemli bir olgu ise bu olguyu ve
bileşenlerini tam ve doğru bir biçimde yerine getirecek unsur olan sağlık sistemleri ve
bileşenleri de o derece önemlilik arz etmektedir. Dolayısıyla sağlık sistemleri o sistemi
oluşturan unsurların değerlendirilmesiyle etkinliği ölçülebilen, sürekli daha iyiye
ulaştırılabilen bir olgudur.
Bu bölüm sağlık sistemi yapısını ve sağlık sisteminin temel dinamiklerini özetleyerek,
Türk Sağlık Sistemi içinde etkin rol oynadığı düşünülen kurum ve kuruluşlar hakkında
bilgiler vermeyi amaçlamaktadır.
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7.1. Sağlık Sistemi Kavramına Genel Bakış
Bir veya daha çok amaca ulaşmak için birbiriyle ilgili ve birbirine bağımlı bileşenin
düzenine sistem denir. Sağlık sistemi ise; temel amacı sağlığı geliştirmek ve sürdürmek olan
tüm aktiviteleri içermektedir. Söz konusu bu aktivitelerin yerine getirilmesi aşamasında ise,
sağlık faaliyetlerinin düzenlenmesi, finansmanı ve sektörler arası işbirliği vb. kavramlar önem
kazanmaktadır. Sağlık sistemi kavramını tanımlamanın en önemli faydası, ülkelerin
uyguladıkları sağlık sistemlerinin sınıflandırılabilmesini ve dolayısıyla karşılaştırılabilir hale
getirilebilmesini sağlamasıdır. Field’e göre sağlık sistemi kavramı; ekonomik, kurumsal ve
insan kaynakları ile hastalık halinin sonlandırılmasına odaklanmıştır. Bir başka açıdan
Roemer’e göre toplumun tümünün sağlık hizmetinden faydalanabilmesini sağlayacak
finansmanın, kaynakların, organizasyonun ve yönetimin birleşimi sağlık sistemini ifade
etmektedir. Lassey, Lassey ve Jink tarafından 1997’de yapılan çalışmada sağlık sistemi;
sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumlu olan kurumların, insani hizmetlerin
desteklenmesinin, finansman mekanizmalarının, bilgi sistemleri ve organizasyonel yapıların
birleşiminden oluşan bir bütün olarak tanımlanmıştır. Santerne ve Neun’a göre sağlık sistemi;
sağlık hizmetlerinin üretimine, tüketimine ve dağıtımına yönelik bir toplumun yapmış olduğu
tercihler aracılığıyla örgütsel antlaşma ve süreçleri içeren bir bütün olarak ifade edilmiştir.
Sadece toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesi değil, bireylerin hastalığın finansal risklerine
karşı korunmaları ve uygun koşullarda tedavi edilmeleri de sağlık sisteminin
sorumluluğundadır. Bu açıdan bakıldığında sağlık sistemlerinin temel amaçları;


Nüfusun sağlık düzeyinin yükseltilmesi,



Toplumun sağlıkla ilgili tüm gereksinimlerinin karşılanması ve



Hastalığın finansal risklerine karşı koruma sağlanması şeklinde sıralanmaktadır.

Yukarıda bahsi geçen temel amaçlar bir başka kaynakta şu şekilde ifade edilmektedir:
 Sağlığın Geliştirilmesi: Herhangi bir ülkenin uyguladığı sağlık sisteminden
beklenen ilk ve en önemli amaç, ülke nüfusunu oluşturan bireylerin mevcut sağlık
düzeylerinin korunması ve geliştirilmesi olmaktadır. Böylece gerek bireylerin gerekse de
ülkenin sağlık durumuna bağlı olarak birçok unsur (ekonomik ve sosyo-kültürel anlamda)
değiştirilebilecektir.
 Cevap Verebilirlik: Bireylerin sağlık dışındaki meşru beklentileri
karşılanabilmelidir. Bu beklentilerin karşılanmasını sağlayacak unsurlar bireye saygı (gizlilik
vb.ne saygı) ve müşteri odaklılık (tüketici memnuniyeti) olarak tespit edilmiştir.
 Adil Finansman: Sağlık sisteminin finansman ihtiyacının karşılanması sonucunda
bireylerin fakirleşmemesini, gelir düzeyi yüksek olanların düşük olanlardan daha fazla
finansal destek sağlamasını ya da bireylerin gelirine göre finansal katkıda bulunmalarını
öngörmektedir.
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Sağlık sistemlerinin ifade edilen temel amaçların yanında yardımcı amaçlar da
bulunmaktadır. Bunlar:
 Sağlık Hizmetlerine Ulaşabilme: Sağlık sisteminden beklenen, sağlık hizmetine
erişmede bireylerin zorluklarla karşılaşmamasıdır.
 Toplum Katılımı: Özellikle koruyucu niteliğe sahip hizmetlerde toplumsal
katılımı gerçekleştirmeye yönelik uygulamalara başvurulmasıdır.
 Sürdürülebilirlik: Sağlık sisteminin içerisinde sunulan hizmetlerin sürekliliğinin
sağlanmasıdır.
 Yenilik: Toplumsal ve teknolojik gelişim ve değişim yaşandıkça sağlık sisteminin
de bu değişime yanıt verebilecek düzeyde olmasıdır.
Bir diğer bakış açısına göre sağlık sistemi; toplumun sağlığının korunması,
hastalıkların önlenmesi ve sağlıklılık halinin devamının sağlanması için, sağlık kurum ve
kuruluşları, tıbbi cihaz üreticileri, ilaç firmaları ve eğitim kurumlarından oluşan alt sistemler
bütünü olarak ifade edilmektedir.
Kendi sistemimize ve bakış açımıza yeni perspektifler katmak, başkalarının
deneyimlerinden ders almak, belirli hedeflere ulaşmada stratejiler oluşturmak ve değişimin
etkisini belirleyebilmek için gerekli olan sağlık sistemlerinin Dünya Sağlık Örgütü’ne göre üç
temel ilkesi bulunmaktadır. Bu ilkelerin sonuna sağlığın sosyal boyutu da düşünülerek
dördüncüsü olan insaniyet literatürdeki yerini almıştır. Hizmet sunumunda çok büyük öneme
sahip olan bu ilkeler şu şekilde sıralanabilir:


Etkililik



Verimlilik



Hakkaniyet ve



İnsaniyet (sunuş kalitesi)

Etkililik, kısaca gerçekleşebilecek olan ile gerçekleşen arasındaki karşılaştırmadır.
Eğer bir yöntemden beklentiler ile bu yöntemin kullanımı sonrasında elde edilen gerçek
sonuçlar karşılaştırıldığında, elde edilen gerçek sonuçlar beklenen sonuçlardan çok daha iyi
ise (en az beklenen kadar) bu durumda bu yöntem etkili bir yöntemdir. Verilen hizmet
topluma ne derece fayda sağlamış sorusunun cevabı sağlık sisteminin ne kadar etkili olduğunu
göstermektedir. Etkililiğin temel amacı uygulanacak politikaların halkın sağlık düzeyini
yükseltilmesidir. Sağlık hizmetinin sunumundaki en büyük hedef hastaları tedavi etmek
yerine insanların hastalanmasının önlenmesi olmalıdır. Sağlık hizmetlerinin etkililiğini bozan
durumlar şu şekildedir:
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 Hatalı kullanım (missuse): Sağlık hizmetine ihtiyaç duyulduğunda kişiye ihtiyacı
olan hizmeti veremeyip, başka hizmet sunmayı ifade eder. Örneğin bir hastaya yanlış teşhis
konulmuştur ve hatalı kullanım gerçekleşmiştir.
 Eksik hizmet vermek (underuse): Sağlık hizmeti almak için başvuran kişilere
ihtiyacı kadar sağlık hizmeti sunmamayı ifade eder.
 Gereksiz, fazla hizmet vermek (overuse): Burada da kişiye ihtiyacı olmadığı halde
sağlık hizmeti verme eğilimi vardır ve etkililiği bozan bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.
Verimlilik, üretim sonucu ortaya çıkan çıktıların, üretim için harcanan girdilere
oranıdır. Bir ürün ya da hizmet elde etmek için kullanılan çıktı ile bu çıktıyı elde edecek olan
girdiler arasındaki ilişkidir. Minimum girdi ile maksimum çıktıyı elde etmeyi hedefler. Sağlık
hizmetlerinde en az kaynakla en çok hizmet üretimi temel amaçlardan birisidir ve verimlilik
her sağlık kuruluşunun temel politikasında yer almaktadır. İnsan kaynaklarının dağılımı,
malzeme yönetimi, akılcı ilaç kullanımı, sağlık işletmeciliği ve koruyucu hekimlik
uygulamaları bu esas çerçevesinde değerlendirilmelidir.
Hakkaniyet, eşit ihtiyaçlar halinde hizmetlere eşit erişim ve eşit kullanım hakkıdır.
Gerek farklı sosyal gruplar, gerek kır - kent, gerekse doğu - batı arasındaki sağlık hizmetlerine
erişim ve sağlık göstergeleri ile ilgili farklılıkların azaltılması, hakkaniyet amacı kapsamında
yer almaktadır. Coğrafi eşitsizlikler, sosyo-ekonomik düzey, eğitim durumu, cinsiyet,
savunmasız gruplar (çocuklar, mülteciler, vb.) hakkaniyeti bozan durumlar olarak
gösterilmektedir.
Etkili, verimli, hakkaniyete uygun sağlık hizmeti vermek, iyi bir sağlık sistemi kurmak
hastaları memnun etmeye yetmeyecektir. Bütün bu sistemin bir de hasta tarafından
algılanması vardır ve memnuniyet noktasında belki de en önemli olan kısındır. Güler yüzlü,
insancıl sağlık hizmeti sunulamadığında hastaların gözünde sağlık sisteminin iyi şekilde
konumlandırılması oldukça güçtür.

7.1.1. Sağlık Sistemlerinin Bileşenleri
İnsan hayatının devamının sağlanmasında, yaşam kalitesinin oluşturulup
yükseltilmesinde ve korunmasında sağlık ne kadar önemli bir olgu ise bu olguyu koruyup,
düzeyinin geliştirilmesi de o derece önemlidir. Sağlığın bileşenlerini tam ve doğru bir biçimde
yerine getirecek unsur olan sağlık sistemleri son derece önemlidir. Dolayısıyla sağlık sistemi
kavramının ifade ettiği anlam ile sağlık sistemi bileşenlerinin kavramsal çerçevesinin ortaya
konulması önemli bir süreçtir.
Kavramsal olarak çeşitli açılardan tanımlanan sağlık sisteminin uygulamada iyi bir
sistem olmasını sağlayacak özellikleri aşağıdaki biçimde sıralanabilir:
 Bireylerin demografik, ekonomik ve diğer özelliklerini dikkate alarak tüm
toplumu kapsamalıdır.
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 Sunulan sağlık hizmetleri geniş kapsamlı olmalıdır ve tüm teknolojik desteği
içermelidir.


Sağlık hizmetlerinin dağıtımında odak noktası önleyici hizmetler olmalıdır.



Sağlık personeli yeterli sayıda olmalıdır.

 Tıp bilimiyle ilişkili eğitim veren birimler ve diğer kurumlar sağlık hizmeti ağıyla
eşgüdüm içinde çalışmalıdır.


Sağlık personelinin aldığı ücretler yaptıkları işe göre değişmelidir.



Sağlık sistemi yeterli düzeyde finansal desteğe sahip olmalıdır.

Yukarıda sıralanan özelliklere sahip bir sağlık sisteminden beklenen nihai sonuçlar;
sistem içerisinde insan hayatının korunmasını ve geliştirilmesini, iyi yaşam koşullarının elde
edilmesini ve sağlık halinin yükseltilmesini gerçekleştirme biçiminde olacaktır.
Ülkelerin sağlık sistemlerinin bileşenleri üzerinde o ülkenin ekonomik, politik/tarihi
geçmişi ve kültürel faktörleri önemli rol oynamaktadır.
Ekonomik faktör: Ülkenin genel durumunu belirleyicidir ve sağlık sistemini hizmetin
arzı ve sağlık kaynaklarının kalitesi açısından etkiler. Sağlık sisteminin en önemli
bileşenlerinden biri olan ekonomik faktörler o ülkedeki sağlık sunumu kalitesi hakkında
doğrudan rol oynamaktadır.
Politik/tarihi faktör: “Bugünün politikası yarının tarihidir.” anlayışından yola
çıkılarak bugün yaşanılanların geçmişte ortaya atılan politikalar eseri olduğu göz ardı
edilmemelidir. Bugün gerçekleştirilen politikalar da aynı şekilde geleceğe ışık tutacak
unsurlar arasındadır. Sağlık sisteminin bir parçası olan resmi kurumlaşma ve yapılaşmada
politik ve tarihi unsurlar etkili olmaktadır.
Kültürel faktör: Sosyal değerler, inançlar, din, dini kurumlar, dil, kültürel kimlik ve
aile yapısı sağlık sisteminin şekillenmesinde rol oynayan unsurlar olarak karşımıza
çıkmaktadır.

7.1.2. Sağlık Sisteminin Tarafları
Sağlık hizmetinde dört taraflı bir ilişki bulunmaktadır. Bu ilişki sağlık politikaları
belirlerken dikkat edilmesi gereken unsurların başında gelmektedir. Belirlenen sağlık
politikasının iyi bir politika olarak değerlendirilebilmesi için, verilen kararın tüm paydaşlar
için de olumlu sonuçlar ortaya çıkarıyor olması gerekmektedir. Bir paydaş için iyi olan bir
politika başka bir paydaş için olumsuz sonuçlar ortaya koyuyorsa bu politika için iyi bir
politikadır denilemez. Bu paydaşlar şu şekildedir:


Hizmeti alanlar
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Sağlık profesyonelleri



Girişimciler



Finansörler

Hizmeti Alanlar: Sunulan hizmetten yararlanan bireylerdir. Örn: Hastalar, sağlamlar,
tam bir iyilik halinde olmayanlar…
Sağlık Profesyonelleri: DSÖ’ne göre “Asıl işi sağlığın geliştirilmesi olan herkes.”
Sağlık profesyoneli olarak tanımlanmaktadır. Sağlık hizmeti veren “hekimler, hemşireler,
ebeler, fizyoterapistler vb.’’ kişiler sağlık profesyonellerine örnek olarak gösterilebilir.
Hizmetlerini insani boyutlarda vermeleri beklenir.
Girişimciler: Kaynak sahibi olup, sağlığa yatırım yaparak iktisadi gelir elde eden
kişilerdir. Üretim, genellikle "Doğal Kaynaklar + Sermaye + Emek + Girişimci = Mal veya
Hizmet üretimi" formülüyle tanımlanır. Örn: Özel hastane sahipleri, sigorta şirketleri,
Finansörler: Sağlık hizmetlerini finanse eden kişi ya da kuruluşlardır. Örn:
((Devlet)SGK, Bağışçılar, Özel Sağlık Sigortaları, Cepten ödemelerde bireyler.

7.1.3. Türk Sağlık Sistemi
Sağlık Bakanlığı, 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının hemen
ardından kurulmuştur. 1920-1923 döneminde, İstiklal Savaşı yaralarının kapatılması için
büyük çabalar sarf etmenin yanı sıra, mevzuat geliştirme çalışmaları yapılmıştır. 38 sayılı
Tababet-i Adliye Kanunu (1920) bu dönemde çıkmıştır.
Cumhuriyetin ilk Sağlık Bakanı olan Dr. Refik Saydam döneminde (1923-1937),
sağlık sektörüyle ilgili temel kanunlar çıkarılmıştır. Bu kanunlarla Sağlık Bakanlığının;
ülkede sağlık programlarının planlanması, örgütlenmesi ve uygulanmasındaki yetki, görev ve
işlevi net bir şekilde belirlenmiştir. Koruyucu halk sağlığı hizmetlerine önem verilerek,
bulaşıcı hastalıklarla (sıtma, verem, cüzzam, tüberküloz gibi) mücadele programları
uygulanmış ve sağlık hizmetlerinde “geniş bölgede tek amaçlı hizmet/dikey örgütlenme”
modeli benimsenmiştir. Birçok ilçede muayene ve tedavi merkezleri kurulmuş, hekimlerin
serbest çalışmaları yasaklanmıştır. Adana, Ankara, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul ve Sivas’ta
tam teşekküllü numune hastaneleri açılmıştır.
1938-1960 periyodunda, nüfusa esaslı entegre sağlık hizmetleri sunan sağlık
merkezlerinin sayısı artırılmış ve hastanelerin yönetimi yerel yönetimlerden Sağlık
Bakanlığına devredilmiştir. Bu dönemde ayrıca, sivil toplum örgütleri ve bazı tıp
mesleklerinin hukuki altyapıları oluşturulmuştur. Sosyal güvenlik alanında da önemli
gelişmeler gerçekleşmiştir. Sosyal sigorta kolları ile ilgili ilk Kanun (4772 sayılı İş Kazaları,
Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortaları Kanunu), 1945 yılında uygulanmaya başlamıştır.
4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanunu (1945) çıkarılarak, özel sektörde çalışan işçilere
ve kamu sektöründeki mavi yakalılara sağlık sigortası sağlamak üzere, İşçi Sigortaları
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Kurumu (Sosyal Sigortalar Kurumu) (1946) kurulmuştur. 1952 yılından itibaren sigortalı
işçiler için sağlık kuruluşları ve hastaneler açılmaya başlanmıştır. 5434 sayılı T.C. Emekli
Sandığı Kanunu 1950 yılında yürürlüğe konmuştur.
1961-1980 dönemi, 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleşmesi Kanunu’nun (1961)
hayata geçirildiği bir süreçtir. Bu süreçte sağlık hizmetlerinin yaygın, sürekli, entegre ve
halkın ihtiyaçları doğrultusunda sunulması amaçlanmıştır. Ulusal sağlık hizmetlerinin
sunumunda kademeli, il içinde bütünleşmiş bir yapı anlayışı kabul görmüş ve sağlık evleri,
sağlık ocakları, ilçe ve il hastaneleri biçiminde bir yapılanma gerçekleşmiştir. 1963 yılında,
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda sağlığa da yer verilmiş ve sektöre ilişkin hedefler;
koruyucu sağlık hizmetlerini geliştirmek, yaygınlaştırmak ve SB aracılığıyla sunmak, sağlık
personelinin dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak, döner sermaye sistemini devlet
hastanelerine uygulamak, yerli ilaç endüstrisini güçlendirmek ve özel hastanelerin
kurulmasını desteklemek olarak belirlenmiştir. Ancak Ekim 2008’de yürürlüğe konabilen
Genel Sağlık Sigortası (GSS) da, ilk kez bu dönemde gündeme gelmiştir. 1967’de Genel
Sağlık Sigortası Kanun Taslağı hazırlanmış, ama Bakanlar Kurulu’na sunulamamıştır. 1969
yılında İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile Genel Sağlık Sigortası tekrar gündeme gelmiş,
fakat taslak kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilmemiştir. 1974’de Meclise
tekrar sunulmasına rağmen taslak üzerinde görüşülememiştir. 1978’de sağlık personelinin tam
süre çalışmasına dair kanun çıkarılmış ve doktorların özel muayenehane açması
yasaklanmıştır, fakat ilgili kanun 1980’de üst mahkemece kaldırılmıştır.
1980-2002 döneminde, vatandaşların sosyal sigorta ve sağlık hizmetleri erişimine
ilişkin çok önemli anayasal haklar tesis edilmiş ve sağlık sektörüyle ilgili reform çalışmaları
yapılmıştır. Fakat maalesef ki bu reformlar, istenildiği ölçüde hayata geçirilememiştir. 1982
Anayasası, tüm vatandaşların sosyal güvenlik hakkını tanır ve sağlanmasının devletin
sorumluluğu altında olduğunu belirtir (Madde 60). Bunlar 1961 Anayasasına paralel
ifadelerdir. Ayrıca, 1982 Anayasasında “Genel Sağlık Sigortası” kurulabileceğine dair bir
hüküm ifade edilmektedir (Madde 56). Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu (1987) ile sağlık
hizmetlerinde hakkaniyet ve bu hizmetlere erişimin sağlanması amaçlanmıştır. Fakat bu
Kanunla ilgili düzenlemeler uygulamaya konmamıştır. 1986 yılında Bağ-Kur (esnaf ve
sanatkârlar ile bağımsız çalışanlara yönelik sosyal sigorta kurumu), 1479 sayılı Bağ-Kur
Kanunu'na ek 3235 sayılı Kanunla sigortalılarına sağlık sigortası yardımlarını kademeli olarak
sağlamaya başlamıştır. Uygulama, 1989-1999 yılları arasında tüm yurtta yaygınlaştırılmıştır.
1990’larda yürütülen sağlık reformu çalışmaları şu ana başlıkları içermektedir: Genel
sağlık sigortasının kurulması ve sosyal güvenlik kurumlarının tek şemsiye altında toplanması,
hizmet sunma ile finansman sağlama fonksiyonlarının birbirlerinden ayrılması, sağlık
hizmetlerini planlama ve denetleme görevlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirebilmesi için
Sağlık Bakanlığında yeniden yapılanmaya gidilmesi, hastanelere özerklik verilmesi, koruyucu
sağlık hizmetlerine öncelik verilmesi ve birinci basamak hizmetlerinin Aile Hekimliği
çerçevesinde geliştirilmesi.
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7.1.4. Türk Sağlık Sistemi Teşkilatlanması
Türkiye’de sağlık yönetiminde ve sağlık politikası oluşturma sürecinde çok sayıda
aktör yer almaktadır. Devlet; planlama, koordinasyon, finansal açıdan destek ve sağlık
kurumlarının geliştirilmesi açısından temel sorumluluğunu Sağlık Bakanlığı başta olmak
üzere, askeri kurumlar, Parlamento, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı,
Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Yüksek
Öğretim Kurumu ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar aracılığı ile yerine getirmektedir. Bunlara
ek olarak; sendikalar, meslek örgütleri ve diğer sivil toplum kuruluşları da Türkiye’de sağlık
politikası oluşturma sürecindeki aktörler arasında yer almaktadır. Ayrıca, DSÖ, DB, OECD,
IMF, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve sağlık teknolojisi şirketleri (ilaç ve tıbbi cihaz şirketleri
başta olmak üzere) gibi uluslararası kurum ve kuruluşlar ve AB gibi uluslar üstü
organizasyonlar Türkiye’deki sağlık politikalarının şekillenmesinde doğrudan veya dolaylı
olarak etkili olabilmektedir
Türkiye’de sağlık hizmetlerinin planlanması, organizasyonu, yönlendirilmesi ve
denetlenmesi görevi SB’ye aittir. SB’nin temel görevleri 18251 sayılı resmi gazetede
belirtilmiş olup; bu görevler şu şekilde ifade edilmektedir:
 Herkesin hayatını bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam bir iyilik hali içinde
sürdürmesini sağlamak için fert ve toplum sağlığını korumak ve bu amaçla ülkeyi kapsayan
plan ve programlar yapmak, uygulamak ve uygulatmak, her türlü tedbiri almak, gerekli
teşkilatı kurmak ve kurdurmak,
 Bulaşıcı, salgın ve sosyal hastalıklarla savaşarak koruyucu, tedavi edici hekimlik
ve rehabilitasyon hizmetlerini yürütmek,


Ana ve çocuk sağlığının korunması ve aile planlaması hizmetlerini yürütmek,

 İlaç, uyuşturucu ve psikotrop maddelerin üretim ve tüketimini her safhada kontrol
ve denetlemek; farmasötik ve tıbbi madde ve müstahzar üreten yerlerin, dağıtım yerlerinin
açılış ve çalışmalarını esaslara bağlamak ve denetlemek,
 Gerekli aşı, serum, kan ürünleri ve ilaçların üretimini yapmak, yaptırmak ve
gerekirse ithalini sağlamak,
 Temel sorumluluk Sağlık Bakanlığı’na ait olmak üzere Tarım Orman ve Köyişleri
Bakanlığı ve mahalli idarelerle işbirliği suretiyle gıda maddelerinin ve bunları üreten yerlerin
sağlık açısından kontrol hizmetlerini yürütmek,
 Mahalli idareler ve ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği suretiyle çevre sağlığını
ilgilendiren gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,
 Bulaşıcı, salgın insan hastalıklarına karşı kara hudut kapıları, deniz ve hava
limanlarında koruyucu sağlık tedbirlerini almak,
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Açıklamalı [ig5]: Bu bölümde 2017 yılında çıkan KHK ile Sağlık
Sistemi teşkilatlanması değiştiği için güncellemeler yapılmıştır. Yeni
Khk maddeleri eklenmiştir.
Sarı ile boyalı alanlar güncellenmiştir.

 Kanser, verem ve sıtma ile savaş hizmetlerini yürütmek ve bu alanda hizmet veren
kurum ve kuruluşların çalışmalarının koordinasyonunu ve denetimini sağlamak,
 Bu görevlerin yerine getirilmesi için gerekli tesisleri kurmak ve işletmek, meslek
personelini yetiştirmek,
 Sağlık hizmetleriyle ilgili olarak milletler arası ve yurt içindeki kurum ve
kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.
Türk Sağlık Sistemi’nin merkez düzeydeki örgütlenmesinde, Sağlık Bakanlığı aktif
olarak rol almakta ve sağlık hizmetleri ile ilgili kararların alınmasından, politikaların
belirlenmesinden ve uygulanmasından birinci derecede sorumlu olmaktadır. Sağlık
hizmetlerinin taşra düzeyindeki örgütlenmesinde ise, illerde idari (personel ve bölge yönetimi
vb.) açıdan valilere bağlı, ancak teknik (sağlık hizmetinin kapsamı vb.) açıdan Sağlık
Bakanlığı’na karşı sorumlu olan İl Sağlık Müdürleri rol almaktadır. Türk Sağlık Sistemi’nin
sahip olduğu bu merkezi yapı, 2003 yılına kadar devam etmiştir. Bu yıldan itibaren, Sağlık
Bakanlığı’nın rolünün yeniden tanımlanmasına, kamu hastanelerinin özerkleştirilmesine,
kurumların sözleşmeli personel almasına ve çalıştırmasına ilişkin birtakım düzenlemeler
yapılmıştır. Sağlıkta Dönüşüm Programı olarak ifade edilen bu düzenlemeler ile ülke sağlık
sisteminin yeniden yapılandırılması, sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir biçimde
sunulması, herkesin hakkaniyetli bir biçimde sağlık hizmetinden yararlanması ve hizmetlerin
finansmanının sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaçların gerçekleştirilmesi için de temel
birtakım ilkeler benimsenmiştir. Bu ilkeler; insan merkezlilik, sürdürülebilirlik, sürekli kalite
gelişimi, katılımcılık, uzlaşmacılık, gönüllülük, güçler ayrılığı, desantralizasyon ve hizmette
rekabet şeklinde sıralanmaktadır.
2003 yılından beri yürütülen Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde Sağlık
Bakanlığı’nın planlama, yönetme ve denetleme kapasitesini güçlendirmek hedefi açıkça
belirtilmiştir. Bu amaçla bakanlık teşkilatını yeniden yapılandırılmıştır. İnsan merkezli olarak
yapılan bu dönüşüm programında sağlık hizmeti yararlanıcılarından görüşler alınarak
beklentileri yerine getirilmeye çalışılmıştır.
Bu çerçevede Bakanlığın görev ve sorumluluklarını aşağıdaki üç ana fonksiyon
şeklinde belirlenmiştir.


Politika oluşturma, temel kuralları belirleme ve üst denetim,



Düzenleme ve denetleme,



Hizmet sunumu.

Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilatı; illerde kurulan il sağlık müdürlükleri ile
ihtiyaca göre ilçelerde kurulan ilçe sağlık müdürlüklerinden oluşur. İl sağlık müdürleri
bakanlığın ildeki temsilcisi ve valinin sağlık müşaviridir. Sağlık Müdürlükleri aşağıdaki
görevleri yerine getirir:
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 İl sağlık müdürlüğü, bağlı kuruluşların il teşkilatının koordinasyonunu yapar ve
uyumlu çalışmasını gözetir.
 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.
 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.
 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.
 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.
663 sayılı KHK ile bakanlık teşkilat yapısı, “Bağlı Kuruluşlar”, “Sağlık Politikaları
Kurulu” ve “Hizmet Birimleri” şeklinde daha fonksiyonel bir şekle dönüştürülerek, hizmet
sunma, politika belirleme, denetleme, kontrol, izleme ve planlamaya yönelik hizmetler
arasında bir ayrıma gidilmiştir. Bağlı Kuruluşlar listesinde sağlık hizmetlerinin sunulmasına
yönelik “kurum” şeklinde yapılandırılmış, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Hudut ve Sahiller Sağlık
Genel Müdürlüğü’nün merkez teşkilatları yer almaktadır. Sağlık Politikaları Kurulu,
yönetişim yaklaşımı çerçevesinde sektörde yer alan ilgili kesimlerin de katılımına olanak
sağlayacak şekilde “Bakanlığın sağlık sisteminin yönetilmesi ve politika belirleme ile ilgili
temel görevlerini yerine getirmek üzere” oluşturulmuştur. Hizmet Birimleri kapsamında ise
eski teşkilat yapısında ana hizmet birimleri arasında yer alan hastalık odaklı daire
başkanlıklarının yerini, sağlıkta standart belirleme, izleme, değerlendirme, kontrol, denetim
ve planlamaya yönelik daha işlevsel birimler almıştır.
663 Sayılı KHK ile getirilen en önemli değişiklik; Sağlık Bakanlığı’nın merkez ve
taşra teşkilatının yeniden tanımlanması olmuştur. Yapılan değişikliklerle birlikte Bakanlık ile
Bağlı Kuruluşlar olmak üzere teşkilatlanma yoluna gidilmiş, Bağlı Kuruluşlar; Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü şeklinde düzenlenmiştir. İlgili
kararnamede Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu merkez teşkilatından, diğer bağlı
kuruluşlar, merkez ve taşra teşkilatından meydana geldiği, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun
taşradaki yönetim görevi halk sağlığı müdürlüklerince, Türkiye Kamu Hastaneleri
Kurumu’nun taşradaki yönetim görevinin ise; kamu hastane birliklerince kurumlarına bağlı
olarak yerine getirileceği açıkça ifade edilmiştir. Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere taşra
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teşkilatında, illerde sunulan sağlık hizmetleri Sağlık Müdürlüğü ile birlikte yeni kurulan iki
kurum aracılığıyla birlikte üç ayrı kurum tarafından yürütülmektedir.
25 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 694 sayılı KHK ile Sağlık
Bakanlığının Teşkilat Yasasında tekrar değişiklik yapılmıştır.
Yapılan değişikliklerle, sağlık müdürlüklerinin de yapısı ve görevleri de yeniden
düzenlenmiştir. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ile Halk Sağlığı Kurumunun
kapatılmasıyla bu kurumların il müdürlükleri lağvedilmiş ve bunların görevleri il sağlık
müdürlüklerine devredilmiştir. 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 oluşturabileceklerdir. Yeni düzenlemeye göre
de il ve ilçe sağlık müdürünün tabip olması zorunlu hale getirilmiştir.
Yapılan düzenlemede dikkat çeken maddelerden diğer hastane yöneticiliğinin
kaldırılarak hastane yöneticisi-başhekim ayrımına son verilmesi olmuştur. Yeni KHK’ya göre,
kamu hastaneleri hastane başhekimi tarafından yönetilecektir. Bir diğer düzenlemede ise;
hastanelerin gruplandırılması sitemine devam edilmesi olmuştur. Buna göre, hastaneler; tıbbı
ve mali kriterler ile kalite, hasta ve çalışan güvenliği ve eğitim kriterleri çerçevesinde
Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre altı aylık veya bir yıllık sürelerle
değerlendirmeye devam edilecektir.
Şekil 7-1’de Sağlık Bakanlığı’nın güncel teşkilat şemasına yer verilmiştir.

Şekil 7.1: Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması
Kaynak: https://www.saglik.gov.tr/TR,11444/teskilat-semasi.html (Erişim:04.07.2018)
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7.1.4.1. Türkiye Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü
Ülkemizde en büyük sağlık hizmeti alıcısının kamu olması ve kamu kurumları
bütçelerinin kısıtlı olması nedeniyle finansmanın etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak,
Sağlık Bakanlığı’nın temel görevlerindendir. Sağlık işletmelerinde etkin ve verimli bir
finansal yönetim ise, tüm sağlık sektörü harcamalarının ve dolayısıyla halkın vergilerinin
etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasında kritik önemdedir. Kamu hastane müdürlüğündeki
amaç, hastanelerin, kendi kaynaklarından sorumlu birlikler haline dönüştürülerek, kaynakların
etkin ve verimli kullanılmasının yanı sıra, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanacak
performans değerlendirmeleriyle de kaliteli sağlık hizmetleri sunmalarının sağlanmasıdır.
663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak, ikinci ve
üçüncü basamak sağlık hizmetlerini vermek üzere hastanelerin, ağız ve diş sağlığı
merkezlerinin ve benzeri sağlık kuruluşlarının açılması, işletilmesi, faaliyetlerinin izlenmesi,
değerlendirilmesi ve denetlenmesi, bu hastanelerde her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve
rehabilite edici sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamakla görevli olarak, Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu kurulmuştur. Bu kurum daha sonra 2017 yılında çıkan KHK ile Türkiye
Kamu Hastaneleri Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.
Kuruma verilen görevlerden bazıları şunlardır:
 Bakanlığa bağlı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezlerini ve benzeri sağlık
kuruluşlarını kurmak ve işletmek, gerektiğinde bunları birleştirmek, ayırmak,
nakletmek veya kapatmak.
 Sağlık kuruluşlarında her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici
sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, faaliyetlerini izlemek ve
değerlendirmek, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak.
 Performans değerlendirmesi yapmak ve değerlendirme sistematiği için her
türlü alt yapıyı kurmak.
 Sağlık kuruluşlarında hasta haklarına, hasta ve çalışanların sağlığına ve
güvenliğine yönelik iyileştirme çalışmaları yapmak.


Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü teşkilat yapılandırması Şekil 7-2’de sunulmuştur. Buna
göre, genel müdüre bağlı olarak çalışan iki genel müdür yardımcısı ve hukuk ve Mevzuat
Daire Başkanlığı, Şehir Hastaneleri Koordinasyon Daire Başkanlığı, Verimlilik ve Kalite
Uygulamaları Daire Başkanlığı bulunmaktadır. Genel müdür yardımcılığına bağlı olarak da
14 daire başkanlığı bulunmaktadır.
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Şekil 7-2: Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Teşkilat Şeması
Kaynak: https://khgm.saglik.gov.tr/646_teskilat-semasi (Erişim 04.07.2018)

7.1.4.2. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Toplum sağlığının korunması, sağlıklı bireyler yetiştirilmesi ve sağlıklı bir yaşamın
sürdürülebilmesinde en önemli faktörlerden biri olan ilacın, kurallara bağlı olarak üretilmesi
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ve ihtiyacı olan herkese ihtiyaç duyulduğu anda ulaştırılabilmesi, günümüzde devletin en
önde gelen görevlerinden biridir. Tıbbi cihaz sektörü dinamik bir sektör olarak dünyada,
özellikle son yıllarda sürekli büyüyen ve hızla gelişim gösteren bir sektördür. Ülkemizde
büyük oranda ithale dayalı bir sektördür. Tıbbi cihaz sektörü içerisinde kayıtlı yaklaşık
1.400.000 ürün bulunmakta olup bunlardan bazıları görüntüleme sistemleri ve cihazları,
ameliyathanelerdeki solunum cihazları ve cerrahi aletler, protez dişler, protezler, ses ve işitme
cihazlarıdır.
İlaç, tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlere yönelik düzenleyici, denetleyici, yönlendirici
politikalar geliştirerek ve uygulayarak insan sağlığına hizmet etmek amacıyla kurulmuş olan
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 1989’da kurulan Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık
Genel Müdürlüğü’nün yeniden yapılamasıyla kurulmuş ve 2011’den beri faaliyetlerini
sürdüren bir kurum olmuştur.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 27
nci maddesiyle Sağlık Bakanlığı politika ve hedeflerine uygun olarak ilaçlar, ilaç üretiminde
kullanılan etken ve yardımcı maddeler, ulusal ve uluslararası kontrole tabi maddeler, tıbbî
cihazlar, vücut dışı tıbbî tanı cihazları, geleneksel bitkisel tıbbî ürünler, kozmetik ürünler,
homeopatik tıbbî ürünler ve özel amaçlı diyet gıdalar hakkında düzenleme yapmakla
görevlendirilmiştir.
Kurumun görevlerinden bazıları ilgili yönetmelikte şu şeklilde ifade edilmektedir:
 Görev alanına giren ürünlerin ruhsatlandırılması, üretimi, depolanması, satışı,
ithalatı, ihracatı, piyasaya arzı, dağıtımı, hizmete sunulması, toplatılması ve kullanımları ile
ilgili kural ve standartları belirlemek, bu faaliyetleri yürütecek kamu ve özel hukuk tüzel
kişileri ile gerçek kişilere izin vermek, ruhsatlandırmak, denetlemek ve gerektiğinde yaptırım
uygulamak, laboratuvar analizlerini yapmak veya yaptırmak.
 Görev alanına giren ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlere ilişkin klinik araştırmalarla ilgili
düzenlemeleri yapmak, izin vermek ve denetlemek.


Türk Farmakopesini hazırlamak.

 Hayati önemi haiz ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlerin piyasada sürekli bulunabilmesi
için gerekli tedbirleri almak.
 Tıbbî cihazlar için onaylanmış kuruluşları belirlemek, lisans, ruhsat veya izin
vermek, denetim yapmak ve gerektiğinde yaptırım uygulamak.
 Görev alanına giren ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlerle ilgili uyarı sistemlerini kurmak
veya kurdurmak, işletmek veya işlettirmek…
Kurumun teşkilat yapısında Başkana bağlı Hukuk Müşavirliği, Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Özel Kalem Birimi ve İç Denetim ile 5 Başkan
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Yardımcılığı ve Başkan Yardımcılıklarına bağlı 19 Daire Başkanlığı bulunmaktadır (Şekil 74).
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Şekil 7.3: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Teşkilat Şeması
Kaynak: http://www.titck.gov.tr/PortalAdmin/Uploads/Titck/Big/stratejik_plan(2013_2017).pdf (Erişim:02.09.2015)
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7.1.4.3. Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
2017 yılında yapılan düzenleme ile Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün görevleri açık
bir şekilde ifade edilmiştir. MADDE 19/B-(1)’de belirtildiği üzere Halk Sağlığı Genel
Müdürlüğünün görevleri şunlardır.
a) Halk sağlığını korumak ve geliştirmek, sağlık için risk oluşturan faktörlerle
mücadele etmek.
b) Birinci basamak sağlık hizmetlerini yürütmek, bu amaçla birinci basamak sağlık
kuruluşlarını kurmak ve işletmek, gerektiğinde bunları birleştirmek, ayırmak, nakletmek veya
kapatmak.
c) Bulaşıcı, bulaşıcı olmayan, kronik hastalıklar ve kanser ile anne, çocuk, ergen, yaşlı
ve engelli gibi risk gruplarıyla ilgili olarak izleme, sürveyans, inceleme, araştırma,
bağışıklama ve kontrol çalışmaları yapmak, bununla ilgili verilerin toplanmasını sağlamak,
belirlenen hedefler doğrultusunda plan ve programlar hazırlamak, uygulamaya koymak,
denetlenmesini sağlamak, değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak.
ç) Yaşam kalitesini yükseltecek alışkanlıkları kazandırarak toplumdaki tüm bireylerin
sağlığını geliştirmek; hatalı beslenme alışkanlıkları, obezite, sigara ve benzeri zararlı
maddelerin yol açtığı sağlık riskleri ve tehditleri ile mücadele etmek, bu hususları izlemek,
araştırmak, veri toplanmasını sağlamak ve değerlendirmek.
d) Birey, toplum ve çevre sağlığını etkileyen ve genel sağlığı ilgilendiren her tür etkeni
incelemek, teşhis etmek, değerlendirmek ve kontrol etmek üzere gerekli laboratuvar
hizmetlerinin organizasyonunu sağlamak ve ulusal referans laboratuvarı kurmak ve işletmek,
içme suları, biyosidal ürünler gibi görev alanına giren konularda tüketici güvenliği ile ilgili
tedbirleri almak ve buna yönelik her türlü iş ve işlemi tesis etmek.
e) Sağlık tehditlerine yönelik erken uyarı ve cevap geliştirilmesi amacıyla gerekli
organizasyonu sağlamak, halk sağlığını tehdit eden konularda gereken tüm tedbirleri almak ve
gerektiğinde müeyyide uygulamak.
f) Biyolojik ürünler ve test materyali ile benzeri ürünlerle ilgili araştırma ve geliştirme
faaliyetlerinde bulunmak, bu ürünleri temin etmek veya edilmesini sağlamak, ürettirmek ve
gerektiğinde üretmek.
g) Görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak hizmet standardizasyonunu sağlamak,
meslek personelinin yetişmesi için ilgili kurumlarla işbirliğiyle eğitim programları
hazırlamak, eğitim ve yayın faaliyetinde bulunmak.
ğ) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
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7.1.4.4. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
Kuruluşu bulaşıcı karantina hastalıklarının yayılmasını önlemek temeline dayanan
Genel Müdürlüğün 11.10.2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname göre görevleri şunlardır:
 Uluslararası önemi haiz halk sağlığı risklerinin ülkemize girmesini önlemek
amacıyla, uluslararası giriş noktaları ve bunların gümrüklü alanlarında gerekli her türlü sağlık
tedbirini almak veya aldırmak, halk sağlığını etkileyecek etkenlere karşı alınacak kontrol
önlemlerinin standardını belirlemek, belgelendirmek, denetlemek,
 Uluslararası giriş noktalarında hac, göç veya seyahat gibi toplu nüfus
hareketlerinde gerekli sağlık tedbirlerini almak veya aldırmak, riskli cenazelerin yurda
girişine izin vermek,
 Mali yılbaşında, sağlık resmi tarifesini belirlemek, bu gelirler ve diğer sağlık
gelirleri ile para cezalarının tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin gerçekleştirilmesini
sağlamak,
 Uluslararası nakil vasıtalarının ve bu vasıtalarda görevli personelin sağlık
şartlarını belirleyerek sağlık raporlarıyla ilgili iş ve işlemleri düzenlemek,
 Görev alanı ile ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Denizcilik Örgütü,
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ve diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği
yapmak,
 Uluslararası önemi haiz halk sağlığı riski olan ülkelere giden insanlara seyahat
sağlığı hizmeti vermek,
 Ulusal ve uluslararası sularda seyir eden gemilere uzaktan sağlık yardımı ve
desteği vermek,
 Uluslararası giriş noktalarında yapılması gereken tüm sağlık hizmetleri, sağlık
denetimleri ve çevre sağlığı işlemlerini yürütmek, usul ve esaslarını belirlemek,
 Kurum personelinin atama, nakil, özlük, ücret, emeklilik ve benzeri işlemlerini
yürütmek,
 Kurum hizmetlerinin gerektirdiği her türlü satın alma, kiralama, bakım ve onarım,
arşiv, idarî ve malî hizmetleri yürütmek.
Kurum bir çok alanda faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu faaliyet alanları ve
üstlendikleri görev ve sorumluluklar kısaca özetlenmiştir.
Pratika Hizmetleri: Bir geminin Türk Boğazları’ndan geçmesi, bir limana girmesi,
insan ve yük indirip bindirmesi ve diğer bütün işlemleri yapması için verilen izindir.
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Sağlık Denetimi Hizmetleri: Türk Boğazlarından Montrö Boğazlar Sözleşmesi
hükümlerine göre geçen veya limanlarımıza gelen gemilerin sağlık yönünden
denetlenmesidir.
Belgelendirme Hizmetleri: Yapılan denetimler ve faaliyetler sonucu, ulusal ve
uluslararası geçerliliği olan belgelerin düzenlenmesidir.
Patenta Hizmetleri: Gemide bulunan insanların, yüklerin ve hareket ettiği limanın
sağlık durumlarını gösteren, gemide uluslararası önemi haiz halk sağlığı riski olmadığını
bildiren, geminin daha önce uğradığı limanlarda uygulanan sağlık tedbirleriyle ilgili bilgileri
kapsayan ve limandan ayrılmasında sağlık yönünden sakınca olmadığını gösteren belgenin
verilmesi işlemidir.
Acil Sağlık Hizmetleri: Denizlerde meydana gelen ve tıbbi tahliye gerektiren acil
durumlarda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapma hizmetidir.
Seyahat Sağlığı Hizmetleri: Uluslararası seyahat eden insanların sağlık risklerine
karşı korunmalarını sağlamak amacıyla verilen hizmettir.
Gemiadamı Sağlık Hizmetleri: Denizde çalışacak gemiadamı adayları ile halen
çalışmakta olan gemiadamlarının sağlık eğitimleri, sağlık durumları ve sağlık yoklamaları ile
ilgili iş ve işlemlerdir.
Tele Sağlık Hizmetleri: Deniz araçlarının yetkili personelinden gelebilecek sağlık
yardım taleplerine uzaktan tıbbi yardım danışmanlığı hizmetidir.
Uluslararası cenaze giriş hizmetleri: Yurda giren cenazelerin halk sağlığı yönünden
değerlendirilip belge verilmesi hizmetleridir.
Çevre Sağlığı Hizmetleri: Uluslararası giriş noktalarında sunulan çevre sağlığı
hizmetleridir.
Hac, göç ve toplu nüfus hareketlerinde verilen hizmetler: Hac, göç ve toplu nüfus
hareketleri esnasında halk sağlığı risklerine yönelik uluslararası giriş kapılarında sunulan
sağlık hizmetleridir.
Karantina Hizmetleri: Bir enfeksiyon veya kontaminasyonun muhtemel yayılmasını
önlemek amacıyla hasta olmayan şüpheli kişilerin, şüpheli yolcu eşyalarının, konteynırların,
postaların, taşıtların veya malların faaliyetlerinin kısıtlanması veya diğerlerinde ayrılması
hizmetidir.
Türk Boğazlarından transit geçen gemilerdeki hastalara sunulan kontrollü tahliye
hizmetleri: Türk Boğazlarından transit geçen gemi kaptanlarının talebi üzerine gemideki hasta
veya hastaların Genel Müdürlüğümüz personelince geminin transitliği bozulmaksızın
kontrollü olarak sağlık kurumuna ulaştırılması hizmetidir.
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Türk Boğazlarından transit geçen gemilerde mücbir sebeplerden dolayı meydana
gelen hadiselerde verilen hizmetler: Türk Boğazlarından transit geçen gemilerde mücbir
sebeplerden dolayı meydana gelen hadiselerde Genel Müdürlüğümüz personelinin
müsaadeleri ve sunulan refakat hizmetidir.
Poliklinik Hizmetleri: Uluslararası giriş noktalarında yer alan kamu kurum ve
kuruluşlarının görevli personeline sunulan sağlık hizmetidir.
Hukuki iş ve işlemlerle ilgili hizmetler: Genel Müdürlüğün görev alanı içerisindeki
her türlü hukuki işlemi içeren hizmetlerdir.
Bakım, Onarım ve İnşaat İşlemleri: Genel Müdürlüğün ihtiyacı olan bakım, onarım
ve inşaat İşlemlerine dair hizmetidir.
Eğitim Hizmetleri: Genel Müdürlük çalışanlarının ihtiyacı olan eğitim hizmetleridir.
İnsan Kaynakları Yönetimi İş ve İşlemleri: Genel Müdürlüğün ihtiyacı olan insan
kaynakları yönetimi hizmetidir.
Basın ve Halkla İlişkilere ait İş ve İşlemleri: Genel Müdürlüğün basın ve halkla
ilişkiler hizmetidir.
Yönetim Bilgi Sistemleri İş ve İşlemleri: Genel Müdürlüğün yönetim bilgi sistemleri
hizmetidir.
Satın alma iş ve işlemleri: Genel Müdürlüğün ihtiyacı olan mal ve hizmetleri satın
alma hizmetidir.
Mali İş ve İşlemler: Genel Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemleri hizmetidir.
İç Denetim Hizmetleri: Genel Müdürlüğün her türlü faaliyet ve işlemlerini denetleme
hizmetidir.
Denetim Hizmetleri: Genel Müdürlüğün rehberlik, araştırma, denetim, inceleme ve
soruşturma faaliyetleri hizmetidir olarak örgütlenme sağlanmıştır.
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Uygulamalar
TAM GÜN YASASI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ*
Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı kuruluşların, teşkilat ve görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına
dair kanun, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Tam Gün Yasası olarak da bilinen 6514 sayılı 'Sağlık Bakanlığı ve Bağlı
Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında
yayımlandı.
Düzenlemeyle birlikte, sağlık personelleri, mesai saatleri dışında da hastane ya da
sağlık kuruluşlarına çağrılabilecek.
Sünnet ameliyatlarını sadece doktorlar yapacak. Düzenlemenin yayım tarihinde
sünnetçilik yapanlar, 31 Aralık 2014'e kadar faaliyetlerini sürdürebilecek.
Mesai saatleri dışında yüksek öğretim kurumlarından başka yerlerde çalışan öğretim
üyeleri, 3 ay içerisinde faaliyetlerini sona erdirmemeleri halinde üniversiteyle ilişikleri
kesilecek.
GATA'da sözleşmeli profesör ve doçent çalıştırılabilecek.
1 Ocak 2013 tarihinden önce yurt dışında görev yapan doktor ve uzmanlar, yasanın
yürürlüğe girdiği tarihten sonra 6 ay içinde ülkeye dönen ve en az 3 yıl süreyle mesleğini
yapanlar, devlet hizmeti yükümlüğünden muaf tutulacak.
Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personellere karşı görevleri sırasında
veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu tutuklama nedenleri arasında
sayılacak.
Reçete toplayarak haksız kazanç elde eden eczacılar ve hastane önlerinde hastaların
reçetelerini alarak ilaç temin etmeye çalışan kişilere para cezası verilecek. Aile hekimleri ve
aile sağlığı elemanları, diğer sağlık kuruluşlarında ayda en az 8 saat nöbet tutacak.
* 18.01.2014 tarihinde Sabah Gazetesi’ndeki yayımlanan bir yazıdan alınmıştır:
http://www.sabah.com.tr/ekonomi/2014/01/18/tam-gun-yasasi-yururluge-girdi
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Uygulama Soruları
Söz konusu olay, sağlık sisteminin tarafları açısından değerlendirildiğinde,
1) Geliştirilen bu sağlık politikası sizce iyi bir politika mıdır?
2) Bu konu hakkında siz nasıl bir politika geliştirmeyi düşünürsünüz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sağlık sistemleri hakkında genel bilgiler verilerek, sağlık sisteminin
bileşenleri ve taraflarının neler olduğunu öğrendik. Türk Sağlık Sistemi’nin genel işleyişi
hakkında bilgi sahibi olup, Türk Sağlık Sistemi’nin nasıl teşkilatlandığını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Hangisi sağlık sisteminin amaçları arasında yer almaz?
a) Sağlığın geliştirilmesi
b) Cevap verebilirlik
c) Adil finansman
d) Karlılık
e) Sürdürülebilirlilik
2) Hangisi sağlık sisteminin temel ilkelerinden değildir?
a) Etkililik
b) Üretkenlik
c) Verimlilik
d) Hakkaniyet
e) İnsaniyet
3) Hangisi Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü birimlerinden
değildir?
a) Uluslararası cenaze giriş hizmetleri
b) Çevre sağlığı hizmetleri
c) Hac, göç ve toplu nüfus hareketlerinde verilen hizmetler
d) Karantina hizmetleri
e) KETEM hizmetleri
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4) “Sosyal değerler, inançlar, din, dini kurumlar, dil ve aile yapısı sağlık sisteminin
şekillenmesinde rol oynayan unsurlardır.” İfadesi sağlık sistemini etkileyen faktörlerden
hangisini ifade etmektedir?
a) Ekonomik faktörler
b) Politik faktörler
c) Tarihi faktörler
d) Kültürel faktörler
e) Siyasi faktörler
5) Hangisi sağlık sisteminin tarafları arasında yer almaz?
a) Hizmeti alanlar
b) Sağlık profesyonelleri
c) Hükümet
d) Girişimciler
e) Finansörler
6) Hangisi 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sağlık hizmetlerinin
sunulmasına yönelik yapılanmış olan kuruluşlardan değildir?
a) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
b) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
c) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
d) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
e) Üniversite Hastaneleri Birliği
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7) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu teşkilat yapısında aşağıdaki birimlerden
hangisi yer almaz?
a) Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları Başkan Yardımcılığı
b) Başkana bağlı Hukuk Müşavirliği,
c) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı,
d) Hukuk Müşavirliği,
e) İç Denetim
8) Uluslararası önemi haiz halk sağlığı risklerinin ülkemize girmesini önlemek
amacıyla, uluslararası giriş noktaları ve bunların gümrüklü alanlarında gerekli her türlü sağlık
tedbirini almak veya aldırmak, halk sağlığını etkileyecek etkenlere karşı alınacak kontrol
önlemlerinin standardını belirlemek, belgelendirmek, denetlemek görevlerini yerine getiren
kurum hangisidir?
a) Türkiye Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü
b) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
c) Türkiye Halk Sağlığı Müdürlüğü
d) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
e) Emniyet Genel Müdürlüğü

9)

Hangisi Sağlık Bakanlığı’nın görev ve sorumlulukları arasında yer almaz?

a) Politika oluşturma
b) Düzenleme
c) Denetleme
d) Hizmet sunumu
e) Vergi toplama

Cevaplar
1)d, 2)b, 3)e, 4)d, 5)c, 6)e, 7)a, 8)d, 9)e
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8. SAĞLIK KURUMLARI TÜRLERİ VE İŞLEVLERİ
Öğr. Gör. Arzu ÜZGÜL YENİDİKİCİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Koruyucu Sağlık Hizmetleri
8.1.1. Aile Sağlığı Merkezi
8.1.2. Eğitim Aile Sağlığı Merkezi ve Eğitim Aile Hekimliği Birimi
8.1.3. Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM)
8.1.4. Evde Bakım Hizmeti Merkezleri / Birimleri
8.1.5. Genetik Tanı Merkezleri
8.2. Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri
8.2.1. Hastaneler
8.2.2. Ağız Diş Sağlığı Merkezleri
8.2.3. Ayakta Teşhis ve Tedavi yapılan Özel Sağlık Kuruluşları
8.2.4. Diyaliz Merkezleri
8.2.5. Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri
8.2.6. Madde Bağımlıları Tedavi Merkezleri
8.2.7. Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri
8.2.8. Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezleri
8.2.9. Terapötik Aferez Merkezleri
8.2.10. Akupuntur Tedavi Merkezleri
8.2.11. Terminal Dönem Bakım Merkezleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Sağlık kurumları türlerinin neler olduğunu tartışınız.

2.

Sağlık kurumlarının hangi sağlık hizmeti türüne girdiği konusunda yorum yapınız.

3.

Sağlık kurumlarının işlevlerini tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sağlık Kurumları Türleri ve
İşlevleri

Sağlık Kurumları türleri
alanındaki bilimsel bilgiye
ulaşma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Koruyucu Sağlık Hizmetleri

Aile Sağlığı Merkezleri,
Toplum Sağlığı Merkezleri
gibi kurumları öğrenme

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Tedavi Edici Sağlık
Hizmetleri

Hastaneler, Ağız ve Diş
Sağlığı Merkezleri, Diyaliz
Merkezleri gibi kurumların
yapısını öğrenme

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Evde Bakım Hizmetleri
Birimi

Evde bakım hizmetlerinin
yapısını öğrenme

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar


Kurum



Sağlık



Yönetim
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Giriş
Sağlık Hizmetleri; koruyucu sağlık hizmetleri, tedavi sağlık hizmetleri, rehabilitasyon
hizmetleri ve sağlığın geliştirilmesi hizmetleri olarak dört ana başlıkta incelenmektedir. Bu
sağlık hizmetlerinin sunumu sağlık kurumları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Sağlık
hizmetleri sunan kurumlar arsında; aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri,
hastaneler, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri vb. sayılabilir.
Sağlık kurumlarında görev alan ve alacak olan kişilerin sağlık kurumlarını tanımaları
ve kariyer planlarını ve ilgi alanlarını bu bilgilere göre yapmaları önemlidir.
Bu bölümde sağlık hizmeti sunan sağlık kurumları türleri ve bu kurumların işlevleri
anlatılacaktır.
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8.1. Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Koruyucu sağlık hizmetleri; kişileri hastalanmaktan, yaralanmaktan, sakat kalmaktan
ve erken ölümden korumak amacıyla verilen sağlık hizmetleridir. Ülke sağlık sistemleri
açısından koruyucu sağlık hizmetleri, tedavi edici sağlık hizmetlerinden daha etkili ve düşük
maliyetlidir. Koruyucu sağlık hizmetleri birinci basamak sağlık hizmetleridir.
Bu hizmetler, bireye ve çevreye yönelik koruyucu hizmetler olarak ikiye ayrılmakta ve
sağlık hizmetlerinin ilk basamağını oluşturmaktadır. Bireye yönelik koruyucu sağlık
hizmetleri; hastalıkların erken evrede teşhisi ve tedavisinin sağlanması, sağlık eğitimi
verilmesi, ana-çocuk sağlığı hizmetlerinin sunulması, aile planlaması hizmetlerinin verilmesi,
bağışıklama, beslenme koşullarının iyileştirilmesi vb. şeklinde sıralanan ve sağlık meslek
mensupları tarafından yürütülen hizmetlerdir. Çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ise,
insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek fiziki, kimyasal ve biyolojik çevre faktörlerinin
ortadan kaldırılmasını amaçlayan hizmetlerdir. Çevreye yönelik koruyucu hizmetler; temiz su
kaynaklarının sağlanması, hava kirliliğinin kontrolü, atıkların kontrolü, gürültünün kontrolü,
konut hijyeni vb. şeklinde sıralanmaktadır.
Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak, temel sağlık hizmetlerini yürütmekle
görevli, Bakanlığa bağlı olarak görev yapan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’dur. Birinci
Basamak Sağlık Hizmetleri bu kuruma bağlı olarak yürütülmektedir. Koruyucu sağlık hizmeti
sunan kurumlar şu şekildedir.

8.1.1. Aile Sağlığı Merkezi
Aile Sağlığı Merkezi; bir veya birden fazla aile hekimi ile aile sağlığı elemanlarınca
aile hekimliği hizmetinin verildiği sağlık kuruluşudur. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin
geliştirilmesi, birey ihtiyaçları doğrultusunda koruyucu sağlık hizmetlerine ağırlık verilmesi,
kişisel sağlık kayıtlarının tutulması ve bu hizmetlere eşit erişimin sağlanması amacıyla Aile
Hekimliği Kanunu yayınlanmıştır. Bu kanuna göre aile sağlığı merkezlerinin çalışma esasları
şu şekildedir.
Öncelikle kişilerin aile hekimine kaydı yapılır. Bakanlıkça belirlenen süre sonunda
kişiler aile hekimlerini değiştirebilirler. Her bir aile hekimi için kayıtlı kişi sayısı; asgari 1000,
azami 4000'dir. Aralıksız iki ayı aşmayan süreyle kayıtlı kişi sayısı 1000'den az olabilir. Aile
hekimliği hizmetleri ücretsizdir. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nca belirlenen aile sağlığı
merkezlerinde çalışma saatleri dışında, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ile
gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları personeline nöbet görevi verilebilir. Aile
hekimliği hizmetleri dışında kalan birinci basamak sağlık hizmetleri toplum sağlığı merkezleri
tarafından verilir ve bu merkezlerin organizasyonu, kadroları, görevleri ile çalışma usul ve
esasları Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nca belirlenir. Aile hekimlerinin kullandığı basılı veya
elektronik ortamda tutulan kayıtlar, kişilerin sağlık dosyaları ile raporlar, sevk belgesi ve
reçete gibi belgeler resmi kayıt ve evrak niteliğindedir. Bu kayıt ve belgeler, hekimin
ayrılması veya kişinin hekim değiştirmesi halinde eksiksiz olarak devredilir.
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8.1.2. Eğitim Aile Sağlığı Merkezi ve Eğitim Aile Hekimliği Birimi
Aile hekimliği saha eğitimleri için aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren Türkiye
Kamu Hastaneleri Kurumu veya üniversite rektörlükleri ile kurum arasında sözleşme
yapılarak öngörülen nüfus kriterleri esas alınmak suretiyle eğitim kurumları tarafından eğitim
aile sağlığı merkezi veya eğitim aile hekimliği birimi açılabilir. Eğitim aile sağlığı
merkezinde; eğiticinin gözetim ve koordinasyonunda, aile hekimliği uzmanlık eğitimi gören
bir veya birden fazla asistan tarafından aile hekimliği hizmeti verilir. Eğitim kurumu, ihtiyaç
halinde eğitim aile sağlığı merkezlerinde verilen sağlık hizmetlerine yardımcı olmak amacıyla
ebe, hemşire, sağlık memuru, tıbbi sekreter gibi ilave sağlık hizmetleri personeli ile güvenlik,
temizlik, kalorifer, sekretarya ve benzeri hizmetler için personel çalıştırır.
Eğitim aile sağlığı merkezi/eğitim aile hekimliği biriminde verilen aile hekimliği
hizmetleri, eğiticinin gözetim ve koordinasyonunda verilir. Eğitici, eğitim aile sağlığı
merkezinin işletilmesinden kurumu ile birlikte birinci derecede sorumlu olduğu gibi bu
merkezin müdürlük ile koordinasyonunu sağlamakla da görevlidir.

8.1.3. Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM)
Toplum Sağlığı Merkezi; bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını korumak ve
geliştirmek maksadıyla sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirleyen, bunlarla ilgili düzeltici ve
önleyici faaliyetleri gerçekleştiren; birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici
sağlık hizmetlerini koordine eden ve bu hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını
izleyen, değerlendiren, denetleyen ve destekleyen; bölgesinde bulunan sağlık kuruluşları ile
diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayan sağlık kuruluşudur.
Toplum sağlığı merkezi, aşağıdaki hizmetleri sunar:


İdari ve mali işler,



Kayıt ve istatistik,



Plan ve program yapma,



Diğer kurumlarla işbirliği,



İzleme ve değerlendirme çalışmaları,



Bulaşıcı hastalıklar, bağışıklama ve salgın kontrolü,



Tüberküloz kontrolü,



Zoonotik ve vektörel hastalıkların kontrolü,



Erken uyarı ve cevap sistemi çalışmaları,



Bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolü,
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Kadın ve üreme sağlığı hizmetleri,



Çocuk ve ergen sağlığı hizmetleri,



Kanser erken teşhis, tarama ve eğitim hizmetleri,



Ruh sağlığı programlarına dair hizmetler,



Ulusal programlar ile ilgili hizmetler,



Adli tıbbi hizmetler ve ölüm kayıt hizmetleri,



Acil sağlık hizmetleri,



Kaza ve yaralanmalardan korunma hizmetleri,



Görüntüleme ve laboratuvar hizmetleri,



Çevre sağlığı hizmetleri,



Çalışan sağlığı ve güvenliğine dair hizmetler,



Olağan dışı durumlar ve afet sağlığı hizmetleri,



Toplu yaşam alanları ve okul sağlığı hizmetleri,



Evde sağlık hizmetleri,



Ağız ve diş sağlığı hizmetleri,



Sağlığın geliştirilmesi ve teşviki çalışmaları,



Sosyal hizmet çalışmaları,



Hizmet içi eğitimler,

Toplum sağlığı merkezi bünyesinde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi
(KETEM), Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması (AÇS-AP), Verem Savaş Dispanseri
(VSD), İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), Diyabet ve Obezite, Hemoglobinopati Tanı, Deri ve
Zührevi Hastalıklar, Sıtma ile Mücadele, Sağlık Evi bağlı birimleri açılabilir.

8.1.3.1. Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM)
Birimi
KETEM biriminin görevleri şunlardır:
 Kanser hastalığının risk faktörleri ve erken teşhisine yönelik her türlü eğitim ve
danışmanlık hizmetlerini yürütmek,
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 Aile hekimleri ile birlikte Ulusal Kanser Tarama Standartlarına göre planlanan
toplum tabanlı kanser taramalarını yürütmek,
 Ulusal Kanser Tarama Standartlarına göre kanser taramasını TSM ve aile
hekimliği birimleri dışında yaptıran kişilere ait verileri tarama yapan merkezle birlikte kayıt
altına almak,
 Tütün ve alkol mücadelesi ile ilgili olarak yürütülmesi uygun görülen Türkiye
Halk Sağlığı Kurumu programlarına destek olmak,
 Aile hekimliği birimleri ile birlikte yürütülen kanser taramaları neticesinde tespit
edilen şüpheli olguların ileri tetkik, teşhis ve tedavisini kayıt altına almak; taranan ve kanser
açısından riskli olduğu bilinen veya riskli olduğu saptanan kişilerin takiplerini
gerçekleştirmek,
 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nca gerekli görülmesi halinde; kanser yönünden
riskli bölge ve gruplara yönelik olarak kanser tarama hizmetlerini sunmak,
 Gerekli durumlarda tarama faaliyetlerini yürütmek için öncelikle kamu kurum ve
kuruluşları olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

8.1.3.2. Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması (AÇS-AP) Birimi
Kadın, ana, çocuk ve ergenlerin sağlık düzeyini yükseltmek, üreme sağlığı
hizmetlerini sunmak ve diğer sağlık kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde kadın, ana, çocuk
ve ergen sağlığı hizmetlerinin sunumunu, koruyucu sağlık hizmetleri ilkelerine uygun olarak
gerçekleştirmek üzere açılan AÇS-AP biriminin görevleri şunlardır:
 Hizmet bölgesindeki kadın, gebe, lohusa, çocuk ve ergenlere Kurumun belirlediği
standartlara uygun hizmet verilmesini sağlamak ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından
belirlenen tedbirleri almak; başvuranlara bilgi, eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek,
 Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve serviks kanseri gibi konularda erken teşhis için
KETEM birimi ile işbirliği yapmak,
 Kadın, ana, çocuk, ergen ve üreme sağlığının geliştirilmesine yönelik olarak
sorumluluk bölgesinin ihtiyaçları ve şartlarına göre Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından
hazırlanmış olan programları uygulamak,
 Kadın, ana, çocuk, ergen ve üreme sağlığına yönelik hizmet sunan diğer kurum ve
kuruluşlar ile işbirliği yaparak hizmetlerin sunumunda koordinasyon sağlamak,
 Başvuranların, birimde uygulanamayan gebeliği önleyici yöntemleri diğer sağlık
kuruluşlarından almalarını sağlamak,
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 Kadın, ana, çocuk, ergen ve üreme sağlığı konularında; mahallin kitle iletişim
araçları ile sivil toplum kuruluşlarından da faydalanmak suretiyle eğitim çalışmalarını
organize etmek, sistemli bir şekilde halk eğitimi ve danışmanlık hizmetleri vermek,
 İlin birinci basamak sağlık hizmetlerini veren kuruluşlarında görev yapan sağlık
personelinin kadın, ana, çocuk, ergen ve üreme sağlığı konularında hizmet içi eğitimlerini
yürütmek,
 Kadın, ana, çocuk, ergen ve üreme sağlığı konularında hizmet içi eğitimlerinin
devamlılığının sağlanmasını temin için Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından belirlenen
eğitim merkezlerinde eğitici eğitimlerini yapmak,
 Gerektiğinde il dışı sağlık personelinin de kadın, ana, çocuk, ergen ve üreme
sağlığı konularında eğitimlerini sağlamak,
 İlde yataklı veya yataksız sağlık hizmeti veya destek hizmeti veren kuruluşlar ile
sağlık eğitimi veren diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 Kadın, ana, çocuk, ergen ve üreme sağlığı konuları ile ilgili yürüttüğü hizmetlerin
kayıt ve bildirimlerini yapmak,
 Kadın, ana, çocuk, ergen ve üreme sağlığı konularında Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

8.1.3.3. Verem Savaş Dispanseri (VSD) Birimi
VSD biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
 Birime doğrudan başvuran veya hastaneler, aile hekimliği birimleri, diğer sağlık
kuruluşları ve tarama ekipleri tarafından gönderilen hastaların ve/veya şüphelilerin klinik,
bakteriyolojik ve radyolojik muayeneleri ile tedavilerini yaparak gerekli durumlarda
hastaneye sevk etmek,
 Tedavi hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda tüberküloz tanısı konarak çıkan
hastaların tetkik, takip ve hastane sonrası tedavilerini sağlamak,
 Hastalığın seyrini izlemek amacıyla hastaların kontrolünün, muayenesinin ve
laboratuvar tahlillerinin yapılmasını sağlamak,
 Hasta ile birlikte Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) uygulanacak yeri ve DGT
uygulayacak kişiyi kararlaştırmak, DGT uygulamalarının takibini yapmak,
 İlde veya iller arası bildirimi yapılmış hastalar ile kayıp veya tedaviye uyumsuz
hastaların tespit ve takiplerini yaparak yeniden tedavi sürecine kazandırılmalarını sağlamak,
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 Tüberküloz tanısı konmuş hastaların kayıtlarını tutmak, bölgesine ait tüberküloz
verilerini toplayıp analiz etmek, bölgesindeki tüberküloz hastalarına ve tüberküloz
faaliyetlerine ait istatistik formlarını düzenlemek,


İhtiyaç halinde BCG aşılama hizmetini yürütmek,

 Tüberküloz tanısı almış hastaların ve temaslıların tanı, tedavi ve takipleri ile ilgili
hizmetleri ücretsiz olarak sunmak,
 Tüberküloz hastalarının tedavilerinde kullanılan ilaç ve malzemelerin
planlamasını, teminini, stok yönetimini ve dağıtımını sağlamak; Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu’nca temin edilen tüm verem ilaçlarını verem hastalarına ve koruma tedavisi alanlara
ücretsiz olarak vermek,
 Tüberküloz hastalığı konusunda hasta ve temaslılarına eğitim vermek, Verem
Haftası ve Dünya Tüberküloz Günü etkinlikleri kapsamında halk eğitimleri düzenlemek,
bölgesindeki aile hekimlerine ve diğer sağlık personeline tüberküloz hakkında eğitim vermek
veya verilmesini sağlamak,
 Tüberkülozlu hastaların temaslıları arasından hastalık bulaşmış kişileri tespit
etmek amacıyla temaslı taramalarını yapmak ve koruyucu tedavi hizmetlerini yürütmek,
 Mobil tarama ekipleri ile tüberküloz yönünden belirlenmiş risk gruplarının
taramalarını yürütmek,
 Tüberkülozlu hasta dosyalarını, koruma dosyalarını, tüberkülozlu hasta kayıt
defterini ve ilaçla koruma defterini süresiz olarak birimde saklamak,
 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından tüberküloz kontrol hizmetlerine yönelik
olarak verilen diğer hizmetleri yürütmek.

8.1.3.4. İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi
İş sağlığı ve güvenliği biriminin görevleri şunlardır:


Birimin yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak,

 Birimin insan gücü, araç-gereç gibi ihtiyaçlarının karşılanması için planlamalar
yapmak ve gerekli tedbirleri almak,
 İlgili mevzuat doğrultusunda sorumluluğu kapsamındaki iş sağlığı ve güvenliği ile
ilgili faaliyetleri yürütmek,


Çalışan sağlığı ve güvenliği konusunda verilen diğer görevleri yürütmek.
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8.1.3.5. Diyabet ve Obezite Birimi
Diyabet ve obezite biriminin görevleri şunlardır:
 Gerekli hallerde hedef nüfusun obezite ve fiziksel aktivite açısından periyodik
taramalarını gerçekleştirmek ve araştırmalar yapmak,
 Hizmet bölgesinde obezite, sağlıksız beslenme, fiziksel inaktivite gibi diyabetin
risk faktörlerine ve erken teşhisine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek,
 Aile hekimliği birimleri tarafından yönlendirilen obezite ve diyabet tanısı almış
olguları kayıt altına almak; obezite ve diyabet tanısı alan kişilere sağlıklı beslenme ve fiziksel
aktivite konularında, diyabet tanısı olan kişilere ilave olarak öz bakım konusunda, bireysel
beslenme danışmanlığı dahil olmak üzere bilgi, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek,
 İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde obezitenin önlenmesine yönelik bilgi,
eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek,
 İlgili mevzuat doğrultusunda, hizmet bölgesindeki okullarda bulunan tip 1 veya
tip 2 diyabet tanısı almış öğrencilerin takibi ile öğrencilerin, öğrenci velilerinin ve okul
çalışanlarının diyabetle ilgili eğitimlerini okul yönetimiyle işbirliği içerisinde
gerçekleştirmek.

8.1.3.6. Hemoglobinopati Tanı Merkezi Birimi
Bu merkezlerin görevleri;
 Sağlık ocağı ve AÇSAP Merkezleri ile işbirliği yaparak toplum eğitimi, toplum
taraması, riskli ailelerin taranması ile rehberlik hizmetlerini vermek ve ikinci basamak ile
işbirliği yapmak,


yapmak,


Evli çiftlerin taramasını yapmak, taşıyıcı belgesi vermek,
Bulunduğu ilin hasta sayısı, taşıyıcı sıklığı ve benzeri yönlerden durum tespitini
Hemoglobinopatiler yönünden risk faktörlerini ve sıklığını belirlemek,

 Sağlık personelinin genetik danışmanlık (rehberlik), toplum eğitimi ve tarama
hizmetlerini sunabilmesi için hizmet içi eğitimleri planlamak ve gerçekleştirmek,
 Eğitilmiş sağlık personelinin yardımıyla halk eğitimleri yaparak toplumu
bilinçlendirmek,
 Kitle
bilgilendirmek,

iletişim

araçlarını

kullanarak

toplumu hemoglobinopatiler konusunda
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 Toplum taramaları ile tespit edilen taşıyıcı ve hasta bireylere genetik rehberlik
hizmeti sunmak,
 Konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak halk eğitimi, okul eğitimi,
toplum taraması faaliyetlerini gerçekleştirmek,

8.1.4. Evde Bakım Hizmeti Merkezleri / Birimleri
Evde Bakım Hizmeti; hekimlerin önerileri doğrultusunda hasta kişilere, aileleri ile
birlikte yaşadıkları ortamda, sağlık ekibi tarafından rehabilitasyon, fizyoterapi, pisikolojik
tedavi de dahil tıbbi ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde sağlık ve bakım ile takip
hizmetlerinin sunulmasıdır.
Evde Bakım Merkezleri ise, özel hukuk tüzel kişilerine veya gerçek kişilere ait olup,
sadece evde bakım hizmeti sunmak üzere açılan ve faaliyet gösteren müstakil merkezlerdir.
Fertlerin ve toplumun sağlığını korumak maksadıyla, evde bakım hizmeti veren sağlık
kuruluşlarının açılması, çalışması ve denetlenmesi ile bunları işleten kurum ve kuruluşların,
özel hukuk tüzel kişilerinin ve gerçek kişilerin uyması gereken usul ve esasları düzenlemek
amacıyla Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. Bu
yönetmeliğe göre; evde bakım hizmeti sunan sağlık kurumu, faaliyet alanları, verilen hizmetin
kapsamına göre altyapı özellikleri ile hizmet veren personelin niteliğine göre, merkez veya
birim olarak açılabilirler.
Evde bakım hizmetinde devamlılık esastır. Bu devamlılık, hastanın talebi ve hizmetin
gereklerine göre, 24 saat kesintisiz hizmet verebilecek şekilde olmalıdır. Evde bakım hizmeti
almak isteyen kişi, merkez ya da birimlere bizzat veya telefonla müracaat edebilir. Çağrı
merkezi görevlisi, hizmet talep eden kişi ile görüşme yapar, gerekli bilgileri verir. İlk
görüşmeden sonra hekim ya da hemşire tarafından görüşme yapılır. Hizmet alacak kişinin
durumu ve sunulacak hizmet belirlenir. Bakım hizmeti alacak kişi, hekim ya da hemşire
tarafından ziyaret edilir, kişinin bakım ihtiyaçları, ev şartları belirlenir. Hekim tarafından evde
bakım hizmeti alacak kişinin varsa tanısı konup, tedavisini planlayan diğer hekimlerle
bağlantı kurulur, tedavi planı alınır ve son olarak da evde bakım hizmeti planı ve tedavi planı
oluşturulur. Hastanın tanısı konup, tedavisini planlayan diğer hekimlerle bağlantı
kurulamıyorsa, sağlık kuruluşunun hekimi tarafından muayene edilerek tanı ve tedavi planı
hazırlanır. Hemşire tarafından da bakım planı hazırlanarak hekimin onayına sunulur, varsa
gerekli değişiklikler yapılarak uygulanacak bakım planı hazırlanır. Gerektiğinde hasta
konsültasyonu sağlanır. Evde bakım planına göre hekim dışı sağlık personelinin görev saatleri
ve uygulayacakları işlemler belirlenir ve görev dağılımı yapılır.

8.1.5. Genetik Tanı Merkezleri
Genetik Tanı Merkezi, birey dünyaya gelmeden önce genetik hastalıkların tanısına ve
dolayısıyla tedavisine imkan sağlamak üzere, genetik hastalıklarda prenatal ve/veya postnatal
tanı koymak için invaziv yöntemlerin dışında çeşitli yöntemlerin uygulandığı merkezlerdir.
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Açıklamalı [s6]: düzeltildi

Anne ve çocuk sağlığı açısından sağlıklı bir şekilde faaliyet göstermesi, denetlenmesi ile
bunları işleten kamu kurum ve kuruluşlarının, özel hukuk tüzel kişilerin ve gerçek kişilerin
uymakla zorunlu olduğu usul ve esasları düzenlemek amacıyla Genetik Hastalıklar Tanı
Merkezleri Yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre, genetik tanı merkezleri; kamu
kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişiler tarafından, bunlara ait
genel ve hastaneler bünyesinde bir merkez şeklinde veya sadece genetik hastalıklarda prenatal
ve/veya postnatal tanı uygulamak maksadıyla, müstakil olarak kurulabilir.

8.2. Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri
Tedavi edici sağlık hizmetleri, bireylerin sağlık statüsünde meydana gelen
bozulmalara bağlı olarak ortaya çıkan hastalık ve sakatlık halinin iyileştirilmesi ve hastalık
etkenlerinin yok edilmesi amacına yönelik olarak verilen hizmetlerdir. Bu hizmetlerin
koruyucu hizmetlere göre maliyeti daha yüksektir. Koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulduğu
birinci basamakta da ayaktan tedavi edici sağlık hizmeti sunulmaktadır. Aşağıda anlatılacak
kurumların bir kısmında tedavi edici hizmetlerin yanı sıra rehabilitasyon hizmetleri de
sunulmaktadır. Tedavi edici sağlık hizmeti sunan diğer kurumlar aşağıdaki gibidir:

8.2.1. Hastaneler
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğine göre hastaneler, hasta ve yaralıların
hastalıktan şüphe edilenlerin ve sağlık durumunu kontrol ettirmek isteyenlerin ayaktan veya
yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edildikleri, aynı zamanda doğum
yapılan kurumlardır.

Açıklamalı [s7]: düzeltildi

Aynı yönetmelikte hastaneler, işlevlerine göre beşe ayrılmıştır.
a) İlçe/Belde Hastanesi: Bünyesinde 112 hizmetleri, acil, doğum, ayaktan ve yatarak
tıbbi müdahale, muayene ve tedavi hizmetleriyle koruyucu sağlık hizmetlerini bütünleştiren,
görev yapan hekimlerin hasta kabul ve tedavi ettiği, ileri tetkik ve tedavi gerektiren
durumlarda hastaların stabilize edilerek uygun bir şekilde sevkinin tamamlandığı sağlık
kurumlarıdır.
b) Gün Hastanesi: Birden fazla branşta, günübirlik ayakta muayene, teşhis, tedavi ve
tıbbi bakım hizmetleri verilen, asgari beş gözlem yatağı ile 24 saat sağlık hizmeti sunan bir
hastane bünyesinde veya hastane ile koordineli olmak kaydıyla kurulan sağlık kurumlarıdır.
c) Genel Hastaneler: Her türlü acil vakıa ile yaş ve cinsiyet farkı gözetmeksizin,
bünyesinde mevcut uzmanlık dalları ile ilgili hastaların kabul edildiği, ayaktan ve yatarak
hasta muayene ve tedavilerinin yapıldığı en az elli yataklı sağlık kurumlarıdır.
d) Özel Dal Hastaneleri: Belirli bir yaş ve cins grubu hastalar veya belirli bir hastalığa
tutulanların, yahut bir organ ya da organ grubu hastalarının müşahede, muayene, teşhis, tedavi
ve rehabilitasyonlarının yapıldığı sağlık kurumlarıdır.
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Açıklamalı [s8]: düzeltildi

e) Eğitim ve Araştırma Hastaneleri: Öğretim, eğitim ve araştırma yapılan, uzman yada
yan uzmanların yetiştirildiği genel ve özel sağlık kurumlarıdır.
Hastanelerdeki poliklinik hizmetlerine, halkın kolay ulaşabilmesi, hastane
polikliniklerindeki yığılmaların önlenmesi amacıyla hastanelere bağlı semt poliklinikleri
kurulabilir.
Özel hastaneler, özel hastane yönetmeliğinde, asgari olarak öngörülen bina, hizmet ve
personel standartlarını haiz olmak kaydıyla, yirmi dört saat süreyle sürekli ve düzenli olarak,
bir veya birden fazla uzmanlık dalında hastalara ayakta ve yatırarak muayene, teşhis ve tedavi

8.2.2. Ağız Diş Sağlığı Merkezleri
Ağız Diş Sağlığı Merkezleri: Diş hekimliğinin tüm branşlarında koruyucu ve tedavi
edici sağlık hizmetleri ile ayaktan veya gerektiğinde yatarak muayene, tetkik, teşhis ve tedavi
hizmetlerinin yanı sıra ileri tetkik ve tedavilerin de uygulandığı en az 10 ünit kapasiteli, idari
ve mali bakımdan kendilerine bağlı diş tedavi ve protez merkezleri ile diş poliklinikleri de
açabilen müstakil sağlık kurumlarıdır.
Fertlerin ve toplumun sağlığını korumak maksadıyla, özel ağız ve diş sağlığı
poliklinikleri ile merkezlerinin açılması, faaliyetleri, denetimleri, faaliyetlerine son verilmesi
ve diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti
Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır.

8.2.3. Ayakta Teşhis ve Tedavi yapılan Özel Sağlık Kuruluşları
Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları olarak A tipi, B tipi, C tipi TIP
merkezleri, A ve B tipi poliklinikler, laboratuvar, müessese ve muayenehaneler
tanımlanmaktadır.
A ve B tipi tıp merkezleri, kadrolarında en az dört klinisyen uzman bulunduran
merkezlerdir.
A tipi poliklinik, en az iki hekim tarafından müştereken açılırlar ve hizmet birimleri
doğrudan birbiriyle bağlantılıdır. B tipi poliklinik ise, en az iki hekim tarafından müştereken
işletilebilen sağlık kuruluşlarıdır.
Muayenehane, bir hekim tarafından mesleğini serbest olarak idare etmek üzere
müstakilen açılan sağlık kuruluşlarıdır.
Laboratuvarlar, tıbbi tahlil işlemi yapılan sağlık kuruluşlarıdır.
Müessese ise, görüntüleme ve /veya radyoterapi, nükleer tıp, fizik tedavi gibi
muayene, tanı ve/veya tedavi hizmeti sunulan sağlık kuruluşlarıdır.
Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarının yapılandırılması,
ruhsatlandırma işlemleri, faaliyetleri ve faaliyetlerine son verilmesi, denetimleri ve diğer
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hususlar ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan
Özel Sağlık Kuruluşları hakkında yönetmelik yayınlanmıştır.

8.2.4. Diyaliz Merkezleri
Diyaliz Merkezleri: Akut ve kronik böbrek yetmezliği bulunan hastaların tedavilerini
diyaliz yoluyla devam ettirmede, böbrek nakline hazırlanmalarında ve gerekli diğer tıbbi
durumlarda diyaliz yöntemlerini uygulayacak merkezlerdir, Bu merkezlerin planlamalarına,
açılmalarına, faaliyetlerine, denetlenmelerine, merkezde ve merkezin denetiminde görev
alacak sağlık personelinin eğitimi ve sertifikalandırılmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemek
amacıyla Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır.
Bu yönetmeliğe göre; merkez açılacak ilin demografik yapısı, son dönem böbrek
yetmezlikli hastaların bölgesel dağılımı, kurulu tüm cihazlar ve diğer epidemiyolojik
özellikleri dikkate alınarak, ülke genelinde planlama yapılır. Bu planlamada, kaynakların
etkin kullanımına ve atıl kapasiteye yol açılmamasına dikkat edilir. Bakanlıkça, her yıl Kasım
ve Aralık ayında bir sonraki yılın planlaması yapılarak ülke genelinde yeni merkez açılmasına
ihtiyaç duyulan hizmet bölgeleri ve ihtiyaç kapasitesi belirlenerek Bakanlık internet sitesinde
ilan edilir.

8.2.5. Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri
Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri; Ağır ruhsal bozukluğu olan hastalara, toplum temelli
ruh sağlığı modeli çerçevesinde psiko-sosyal destek hizmetlerinin verilmesi, takip ve
tedavilerinin gerektiğinde evde sağlık hizmetleri uygulamasına entegre bir şekilde yaşadıkları
ortamda sunulabilmesi için; Sağlık Bakanlığına bağlı yataklı sağlık kurumlarında hizmet
sunan merkezlerdir. Bu merkezlerin kurulması, işleyişi, asgari fiziki şartları ile
bulundurulması gereken araç, gereç ve personel standardının ve ilgili personelin görev, yetki
ve sorumlulukları ile uygulamanın denetimine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi için
Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri hakkında yönerge yayınlanmıştır.

8.2.6. Madde Bağımlıları Tedavi Merkezleri
Ağımlıları Tedavi Merkezi; Madde bağımlılarının ayakta veya yatarak tıbbi ve psikososyal tedavileri ile tıbbi rehabilitasyonlarının yapıldığı merkezlerdir. Bu merkezlerin
açılması, işleyişi, denetlenmesi ve kapatılması ile merkezde çalışacak sağlık personelinin
tespiti ve sertifikalandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla Madde
Bağımlıları Tedavi Merkezleri Yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu yönetmelik, kamu ve özel
sağlık kurum ve kuruluşlarına ait yataklı sağlık tesisleri bünyesinde açılan ayakta veya
yatarak hizmet veren madde bağımlılığı tedavi merkezlerini ve buralarda görev yapacak
personeli kapsar.
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8.2.7. Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri
Üremeye Yardımcı Tedavi merkezleri; çocuk sahibi olamayan evli çiftlerden, tıbben
uygun görülenlerin üremeye yardımcı tedavi metotları vasıtasıyla çocuk sahibi olmaları için
yapılacak işlemlerin uygulandığı merkezlerdir. Bu uygulamayı yapacak merkezlerin açılması,
çalışması ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla Üremeye Yardımcı
Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik
yayınlanmıştır.
Yönetmeliğe göre; Bakanlıkça atıl kapasite oluşturulmaması ve kaynakların etkin ve
verimli şekilde kullanılması için mevcut merkezlerin çalışma performansları ve hizmet
kaliteleri de dikkate alınarak ülke, bölge ve il bazındaki ihtiyaca göre kamu ve özel hastaneler
bünyesinde açılacak merkezler için planlama yapılır. Bakanlıkça yapılan planlama
doğrultusunda kamu ve özel hastaneler bünyesinde merkez açılabilir.

8.2.8. Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezleri
Hiperbarik oksijen tedavisi; basınç kabini içinde 1 atmosferden yüksek basınç altına
alınan hastaya %100 oksijen solutarak uygulanan hiberbarik oksijen tedavisi bilimsel ve
modern bir tedavi yöntemidir. Hiperbarik oksijen tedavi merkezleri ise, hiberbarik oksijen
tedavisinin uygulandığı merkezlerdir.

8.2.9. Terapötik Aferez Merkezleri
Terapötik Aferez; endikasyonu olan hastalara uygulanacak olan plazma değişimi,
terapötik sitaferez, fotoferez ve diğer tedavi amaçlı işlemlerdir. Terapötik Aferez Merkezi ise;
terapötik aferez uygulayan ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş merkezlerdir.
Terapötik aferez uygulamalarının yapılacağı merkezlerin açılmalarına, faaliyetlerine,
denetlenmelerine, bu merkezlerde çalışacak sorumlu uzman hekimlerin ve diğer sağlık
personelinin eğitim ve sertifikalandırılmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla
Terapötik Aferez Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır.
Terapötik aferez merkezleri, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek
kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine ait, bünyesinde hematoloji ve/veya çocuk hematoloji
onkoloji uzmanlık dalı bulunan hastanelerde kurulabilir.

8.2.10. Akupuntur Tedavi Merkezleri
Akupuntur Tedavi Merkezleri: Fertlerin ve toplumun sağlığını korumak maksadıyla
bilimsel yöntemlerle akupuntur tedavisinin yapıldığı merkezlerdir. Bu merkezlerin açılması,
çalışması ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla Akupuntur Tedavisi
Uygulayan Özel Sağlık Kuruluşları ile bu tedavinin Uygulanması hakkında Yönetmelik
yayınlanmıştır.
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8.2.11. Terminal Dönem Bakım Merkezleri
Terminal dönem bakım merkezleri palyatif bakım kurumlarıdır. Yaşama şansı
olmayan ve genellikle altı aydan daha az ömrü kalan hastaların bakımıyla ilgilenen
kurumlardır. Terminal dönem bakım merkezleri, gerçekte tedavi ve rehabilitasyon hizmeti
veren kurumlar değildir. Büyük ölçüde kanserli hastaları kabul etmekle birlikte, AIDS, kas ve
bağ dokusu, böbrek ve kalp hastalıkları nedeniyle terminal dönemde olan hastaları da kabul
etmektedirler. Bu merkezlerin temel amaçları şu şekildedir:


Hastanın ağrı ve diğer rahatsız edici semptomlardan kurtulması,



Hastanın psikolojik ve manevi yönden desteklenmesi,

 Hastanın karşı karşıya kaldığı ölüm tehlikesine rağmen olabildiğince aktif bir
yaşam sürdürmesi ve bunun için gerekli şartların hazırlanması,
 Hasta yakınlarının desteklenmesi, eğitilmesi ve hastanın kaybından sonra yeniden
sosyal yaşama uyumlarının sağlanması.
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Uygulamalar
Sağlık hizmetlerinde bilimsel ve güncel bilgi ile donanmış olmanın yanı sıra saha
deneyimi ve tecrübe önemlidir. Bu bölümde sağlık kurumu türleri ve onların işlevleri
anlatılmıştır.
Yönetici adaylarına bu bölümde öğrendikleri kurumları ziyaret ederek yakından
tanıma imkân elde etmeleri uygulama olarak önerilmektedir.
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Uygulama Soruları
1.

Sağlık kurumları ile ilgili yasal düzenlemeleri araştırınız.

2.

Farklı ülkelerin sağlık hizmeti sunan kurumlarını inceleyiniz.

3. İncelediğiniz sağlık kurumları ile ülkemizdeki sağlık kurumlarını karşılaştırarak
tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; koruyucu sağlık hizmetleri sunan ve tedavi edici sağlık hizmeti sunan
kurumlar tanıtılmıştır. Koruyucu sağlık hizmeti sunan kurumlar birinci basamak sağlık
kurumlarıdır. Bu kurumlarda hastalıkların önlenmesi ile ilgili çalışmaların yanı sıra hasta
bakım hizmetleri de verilmektedir. Tedavi edici sağlık hizmeti sunan sağlık kuruluşları ise
ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetinin sunulduğu kurumlardır. Koruyucu sağlık hizmeti
sunan kurumlar arasında; aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri vb. gösterilebilir.
Tedavi edici sağlık hizmeti sunan sağlık kurumları ise; hastaneler, ağız diş sağlığı merkezleri,
diyaliz merkezleri vb. gösterilebilir.
Bu kurumların yönetimi yasal düzenlemelere uygun olarak gerçekleşmektedir.
Yönetici adayları; bu derste öğrendiklerini sahada uygulama imkânları elde ederek bilgilerini
pekiştirebileceklerdir.

206

Bölüm Soruları
1) Tıbbi tahlil işlemlerini yapıldığı sağlık birimi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Laboratuvarlar
b) Müessese
c) Tıp Merkezi
d) Hastane
e) Diyaliz Merkezi
2) Hastaya basınç kabini içinde %100 oksijen solutarak tedavi işlemlerinin
gerçekleştirildiği merkezler hangisidir?
a) Hastane
b) Terapötik aferez merkezi
c) Hiperbarik oksijen tedavisi merkezi
d) Laboratuvar
e) Klinik
3) Ağır ruhsal bozukluğu olan hastalara psikososyal destek hizmetler hangisinde
sunulur?
a) Diyaliz merkezi
b) Aile sağlığı merkezi
c) Madde bağımlıları tedavi merkezi
d) Ağız ve diş sağlığı merkezi
e) Toplum ruh sağlığı merkezi
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4) Hasta kişilere aileleri ile yaşadıkları ortamda sağlık ekibi tarafından tıbbi
hizmetleri sunan kurum hangisidir?
a) Aile sağlığı merkezi
b) KETEM
c) Evde bakım hizmeti merkezi
d) VSD
e) AÇS-AP
5) Tüberküloz tanısı konulan hastaların tetkik, takip ve hastane sonrası tedavilerini
hangisi sağlar?
a) KETEM
b) AÇS-AP
c) Diyabet ve obezite birimi
d) Hastane
e) VSD
6) Kadın, ana, çocuk ve ergenlerin sağlık düzeyini yükseltmek ve üreme sağlığı
hizmetlerini sunmak hangisinin görevidir?
a) KETEM
b) Hastane
c) VSD
d) AÇS-AP
e) Toplum ruh sağlığı merkezi
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7) Kanserin risk faktörleri ve erken teşhisine yönelik her türlü eğitim ve danışmanlık
hizmetlerini yürütmek hangisinin görevidir?
a) Hastane
b) Klinik
c) KETEM
d) Poliklinik
e) VSD
8) Birey ihtiyaçları doğrultusunda koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulması ve kişisel
sağlık kayıtlarının tutulması hangisinin görevidir?
a) Aile sağlığı merkezi
b) Toplum sağlığı merkezi
c) Hastane
d) KETEM
e) Evde bakım hizmeti merkezi
9) Bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek için sağlıkla ilgili
risk ve sorunları belirleyerek bunlarla ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleştirmek
hangisinin görevidir?
a) Eğitim aile sağlığı merkezi
b) Toplum sağlığı merkezi
c) Aile sağlığı merkezi
d) Hastane
e) Üreme sağlığı merkezi
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10) Hasta ve yaralıların, hastalıktan şüphe edilenlerin ve sağlık durumunu kontrol
ettirmek isteyenlerin ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite
edildikleri, aynı zamanda doğum yapılan kurumlar hangisidir?
a) Ağız ve diş sağlığı merkezi
b) Evde bakım hizmetleri merkezi
c) Diyaliz merkezi
d) Üreme sağlığı merkezi
e) Hastane

Cevaplar
1)a, 2)c, 3)e, 4)c, 5)e, 6)d, 7)c, 8)a, 9)b, 10)e
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9. SAĞLIK KURUMLARINDA KURULUŞ YERİ ÇALIŞMALARI
Doç. Dr. Selma SÖYÜK
Arş. Gör. Canser BOZ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. İşletme Kurma Fikri ve Kuruluş Çalışmaları
9.2. Kuruluş ile İlgili Bazı Temel Kavramlar
9.2.1. Yatırım
9.2.2. Yatırım Projesi
9.2.3. Fizibilite (Ön Proje)
9.3. İşletmelerin Kuruluş Aşamaları
9.4. Sağlık İşletmelerinde Fizibilite Çalışmaları
9.4.1. Ekonomik Analiz
9.4.2. Mali Analiz
9.4.3. Teknik Analiz
9.4.4. Yasal Analiz
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

İşletme ve işletme kurma nedir?

2.

İşletme kurmanın aşamaları nelerdir?

3.

Fizibilite çalışması ne demektir ve hangi aşamalardan oluşur?

4.

Fizibilite çalışmalarının sağlık işletmelerinde nasıl yapılır?

5.

Kuruluş çalışmalarının planlanması nasıl yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

İşletme Kurma Fikri

İşletmelerin kuruluş fikrinin
önemi kavramak

Okuyarak, düşünerek

Yatırım, Yatırım Projesi,
Fizibilte gibi terimlerin ne
demek olduğunu öğrenmek

Okuyarak

İşletme Kurma Aşamaları

İşletmelerin kurulana kadar
hangi aşamalardan geçtiğnin
kavranması

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak

Sağlık İşletmelerinde
Fizibilite Çalışmaları

Ekonomik analiz, teknik
analiz, mali analiz ve yasal
analiz çalışmaların
kapsamının ve nasıl
yapıldığının kavranması

Okuyarak, araştırarak

Temel Kavramlar
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Anahtar Kavramlar


İşletme



Yatırım



Fizibilite



Proje
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Giriş
Sağlık, günümüzde gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun tüm toplumları ve ülkeleri
giderek artan bir derecede ilgilendirmektedir. Toplumu oluşturan bireyler daha kaliteli ve
sağlıklı yaşamak istemektedirler. Bunun sonucunda da sağlık hizmetlerine olan talep
artmaktadır. Ancak sağlık hizmetlerinin sunumunda ve finansmanında kullanılan kaynaklar
kıttır. İnsanlar, daha iyi sağlık düzeyine sahip olmak ve daha uzun yaşamak istemelerine
rağmen, sağlık alanındaki kısıtlılıklar giderek daha belirgin hale gelmektedir. Sağlık
hizmetlerine olan talepte sürekli bir artış yaşanırken bu hizmeti sunmak için gerekli olan
kaynakların (bina, araç-gereç, insan gücü, para, zaman, teknoloji, bilgi ve tecrübe) kısıtlı
olması nedeniyle bu kaynakları elde etmenin maliyetleri hızla yükselmektedir. Bu nedenle
eldeki kaynakların en verimli şekilde kullanılması gerekmektedir. Sağlık hizmetlerinin
planlanmasında ve yönetilmesinde sağlık hizmetlerine olan ihtiyacın belirlenmesi, sağlık
merkezlerine ulaşılabilirlik, sağlık merkezlerinin lokasyonunun belirlenmesi, sağlık
hizmetlerinin hizmet bölgeleri ve bu bölgelerin fiziki ve beşeri ortam özellikleri, vb. ihtiyacın
belirlenmesi ve mekânsal analizlerin yapılması kıt olan kaynakların etkili ve verimli
kullanılabilmesi açısından son derece önemlidir.
Son yıllarda sağlığa olan talebin artışına bağlı olarak sağlık işletmelerinin de sayısı
ciddi şekilde artış göstermiştir. Sayıları artan sağlık kuruluşlarının etkili ve verimli bir şekilde
hizmet verebilmeleri için kuruluş açısından itibaren belli çalışmalar yapılmalı ve belli bir
düzen içerisinde hareket edilmelidir. Ancak bu şekilde kıt kaynaklar etkili ve verimli
kullanılacakbilecetir.
Bu bölümde sağlık işletmelerinin kuruluş aşamasında hangi aşamalardan geçtikleri ve
fizibilite çalışmalarının nasıl yapıldığı ele alınacaktır.
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9.1. İşletme Kurma Fikri ve Kuruluş Çalışmaları
Daha önce ele alınan ve işletmelere özgü kavramların tartışılması sonucu, amacı ve
türü belirlenen işletmelerin amaçları doğrultusunda ortaya çıkmaları, faaliyete geçebilmeleri
ve faaliyetleri sürdüğü sürece başarılı birer işletme olarak ayakta kalabilmeleri için bir dizi
çalışmanın, işletme kurma fikri ile birlikte yapılması gereklidir. Söz konusu çalışmalar
işletme kuruluş fikrinden başlayarak kuruluş çalışmalarının tamamen tamamlanması ve
faaliyete geçmesi aşamasına kadar devam eden bir süreçtir.
İşletme kurma fikrinin doğması ve bu konuda bazı çalışmaların başlatılması, aslında
girişimci dediğimiz kimi zaman bireyler, kimi zaman kurumlar (firmalar) kimi zaman da
devlet olarak karşımıza çıkan ekonomik birimlerin bazı nedenlerin etkisinde kalarak harekete
geçmeleriyle olasıdır. Girişimcileri bir işletme kurarak faaliyette bulunmaya iten en önemli
etken şüphesiz ki kar elde etme düşüncesidir. Ekonomik birimler, kar elde etmeyi umdukları
anda kar elde edebilecekleri alanlar ile ilgilenir ve yatırım yaparak o alanda para kazanmayı
umarlar. Ancak ekonomik birimleri kar beklentisi dışında da işletme kurmaya iten bazı
nedenler vardır. Doğası gereği sağlık sektörü de kar beklentisinin yanında sahip olduğu
pozitif dışsallık özelliği ile topluma sağladığı fayda ve kamusal mal niteliği olan bir sektör
olmasından dolayı, bu alana yatırım yapma fikri sadece kar beklentisi ile açıklanamaz. Genel
olarak ekonomik birimleri işletme kurma fikrine iten unsurları ise şu şekilde sıralamak
mümkündür;


Topluma faydalı işler yapma, sosyal saygınlık kazanma,



Bağımsız bir iş kurma ve yönetme,



Mevcut ekonomik değeri olan kaynakların bir alanda değerlendirilmesi,



Politik veya ekonomik bir düşüncenin işletilmesi,



Başka iş yapma imkânının olmayışı,

 Belirli bir sektöre öncülük-liderlik etme olarak işletme kurma fikrine ekonomik
kar beklentisi ile birlikte sıralanabilecek nedenlerdir.
İşletmelerin kurulması oldukça karmaşık ve çok yönlü bir sorundur. Bir bakkal
dükkânı açmak isteyen bir girişimci bile bir takım etüt ve araştırmalar yapar. O çevrede oturan
aile sayısı, gelir düzeyi, mevcut diğer bakkal işletmeleri ve ilgili rakiplerin durumu gibi
unsurlar mutlaka işletme kurulmadan önce araştırılır. Elbette böyle küçük bir işletme kuruluş
aşamasında uzman kişilere ihtiyaç duymadan, girişimcinin bizzat kendi araştırması ile hem de
kısa bir sürede tamamlanabilir. Sonuçta da dükkânı açma fikrinde olan kişi, bu araştırma
sonucunda dükkânı açma fikrini yeniden gözden geçirebilir ve beklediği kazancı
sağlayamayacağı yönünde bir izlenime sahip olursa düşüncesinden vazgeçme kararını
almasına kadar giden kararlar almasına imkân sağlanmış olur. Ancak kurulması düşünülen
işletme böyle küçük değil de örneğin; 1000 yataklı bir hastane, büyük bir demir çelik ya da
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beyaz eşya fabrikası gibi ise böyle bir işletmenin kurulmasına yönelik çalışmalar kısa sürede
değil birkaç ay hatta birkaç yıla kadar çıkabilir. Bu durumda işletmeyi kurma niyetinde olan
girişimcilerin de kendilerinin yapacakları ufak çaplı gözlemler ve pazar araştırmaları yeterli
olmayacaktır. Dolayısıyla böyle durumlarda uzun süren, zahmetli, masraf gerektiren ve
profesyonel kişiler tarafından yapılacak araştırmalar sağlıklı karar verme açısından daha
güvenilir olacaktır.
Bu bölümde, öncelikle işletme kuruluşu ile ilgili bazı temel kavramlara değinildikten
sonra işletme kuruluş aşamaları açıklanmış ve son olarak sağlık işletmelerinde fizibilite
çalışmalarına ver verilmiştir.

9.2. Kuruluş ile İlgili Bazı Temel Kavramlar
İşletme kurma, işletme kurma fikrinden başlayarak işletmenin faaliyet yapabilecek
duruma gelinceye kadar yapılması gereken işlemlerin önceden belirlenen bir plan
çerçevesinde yürütülmesi demektir. İşletme kurma sürecine ilişkin aşamaları incelemeden
önce konumuz ile ilgili bir takım kavramların açıklanmasında yarar vardır. Bu kavramlar;
yatırım, yatırım projesi ve fizibilitedir (ön proje).

9.2.1. Yatırım
Yatırım, çeşitli alanlarda farklı anlamları olan bir kavramdır. Örneğin; ekonomide
yatırım, ülkede bir dönem içerisinde üretilen ve dışalımı yapılan malların tüketilmeyerek ve
dış satımı yapılmayarak sonraki döneme aktarılan kısmıdır. Bir başka değişle, milli gelirin
yeni üretim üniteleri kurmak veya eskiyen üniteleri yenilemek için ayrılan kısmı
anlamındadır. Girişimci açısından yatırım, nakdi sermayenin, ayni sermayeye (üretim
yapılacak makine ve teçhizata) veya iktisadi üretim birimine dönüşmesidir. İşletme açısından,
işletmenin amacını oluşturan faaliyetleri yürütmek, belli bir anda işletmenin varlığını, rekabet
gücünü korumak veya geliştirmek üzere sürekli bir şekilde sahip olmak ihtiyacında olduğu
araçları tedarik için yapılan harcamalardır. Ayrıca yatırım sözcüğü, nakdi sermaye ile gelir
sağlamak anlamında da kullanılır. Özellikle sermaye piyasalarının gelişmiş olduğu ülkelerde
gelir getirmeyen nakdi varlığın daha az likit aktiflere çevrilerek geri getirmesi sağlanır.
Örneğin, bir bankanın, müşterilerinin bankaya yatırmış oldukları parayı çekerek, daha yüksek
faiz getirisi sağlayan devlet tahvili satın olması da bir yatırımdır. Bu tür yatırımlar finansal
yatırım olarak adlandırılır.
Ülke ekonomisi için de oldukça önemli bir kavram olan yatırım, sadece iktisadi
işletmeler kurmak değil, aynı zamanda kara yolları, demiryolları, limanlar, su ve elektrik
şebekeleri, okul yapımı ve sağlık için devletin yapmış olduğu hastanelere harcanan ekonomik
kaynaklar da yatırım olarak değerlendirilir ve iktisadi işletme kurmak kadar önemlidir. Bu
tarz yatırımlara alt yapı yatırımları denir ve bu yatırımlar olmadan ülkede ekonomik bir
gelişme sağlanması beklenemez.
Sonuç olarak hem alt yapı yatırımları hem de iktisadi yatırımlar bir ülkenin kalkınması
ve büyümesi açısından oldukça önemlidir.
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9.2.2. Yatırım Projesi
Yatırım projesi; bir yatırım, işleminin uygulamaya konulacağı andan itibaren
ekonomik ömrünün sonuna kadar, içinde bulunacağı ve etkisinde kalacağı her türlü teknik,
ekonomik ve sosyal koşulların ve ortamın ve bunlarla ilgili değişkenlerin nitel ve nicel
yönlerden incelenmesi ve değerlendirilmesi davranışıdır. Kısaca yatırım projesi, yatırımlar ve
bu yatırımlarla sağlanacak yararları önceden saptamak üzere yapılan plandır. Bir başka tanıma
göre ise, bir plan çerçevesinde belli bir zaman döneminde belirli kaynaklarla
gerçekleştirilebilecek mal ve hizmet üretimine yönelik birbiri ile ilişkili faaliyetler kümesidir.
Buna göre, işletmenin kurulması, mevcut üretim kaynaklarının geliştirilmesi, binanın
büyütülmesi, teknolojinin yenilenmesi gibi her türlü faaliyet yatırım projesi kapsamında
değerlendirilir. Yatırım projesi, yeni üretici güç yaratma, mevcut kaynakları genişletme ve
geliştirme (modernizasyon) olmak üzere üç temel aşamada özetlenebilir.

9.2.3. Fizibilite (Ön Proje)
Fizibilite çalışması, düşünülen yatırımın ekonomik, teknik, finansal ve hukuki
yönlerden etkinliğini belirlemek için yapılan bir araştırmadır. Böylece yatırım projesini çeşitli
yönlerden tartışmak ve yatırımı gerçekleştirip gerçekleştirmemek konusunda kesin karar
verme olanağı sağlanmış olur. Fizibilite çalışmaları, aynı zamanda çeşitli projeler arasında
seçim yapma olanağı verir. Yatırım önce zihinlerde bir fikir olarak doğar, bu fikir daha sonra
fizibilite çalışmaları ve proje değerlendirmesi şeklinde gelişir. Eğer proje değerlendirmesi
sonucunda projenin "feasible" yani yapılabilir ya da karlı olduğuna karar verilirse kesin
projenin hazırlanması aşamasına geçilir. Fizibilite, yatırımcının ne üreteceği, nasıl üreteceği,
üretilen malı nereye satacağı, ne kadarlık bir yatırım yapacağı, ne kazanacağı ve benzeri
sorulara cevap arar. Kısaca fizibilite, kesin projenin hazırlanmasından önce yapılan ekonomik,
teknik, mali ve yasal analizleri kapsar.

9.3. İşletmelerin Kuruluş Aşamaları
İşletmelerin kuruluş çalışmaları çeşitli aşamalardan oluşur. Bu aşamalar; yatırım
yapma fikrinden başlayan ve işletmenin açılışına kadar devam eden ve birbirini takip eden
aşamalardır. Genel olarak bir şema ile özetlemek gerekirse, işletmelerin kuruluş aşamaları
şekil 1’deki gibi gösterilebilir. Bu bölümde yatırım yapma aşamaları açıklanmıştır.
1. Aşama: Yatırım Yapma Fikri; Herhangi bir yatırım yapma için öncelikle
girişimcilerin kafasında belli fikirlerin oluşması gerekir. Bu fikir ülkenin ya da bölgenin
sağlık hizmetlerine olan talebinin artması, yeni teknolojilerin icadı ile üretim imkanın artması,
pazarın genişlemesi, kalkınma plan ve programları, işletmenin büyüme eğilimi, maliyetleri
düşürme çabası gibi etkenlerden kaynaklanabilir.
2. Aşama: Fizibilite Çalışmaları; Fikir olarak belli bir düşüncenin
belirginleşmesinden sonra, ayrıntılı ve kesin araştırmalara girmeksizin işletmenin kuruluşuna
yeterli olan bilgilerin ekonomik, mali, teknik ve yasal anlamda toplanması aşamasıdır.
Ekonomik araştırmalarda kurulacak olan işletmenin ekonomik açıdan verimli, karlı ve ussal
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olup olmadığı incelenir. Teknik araştırmalar ise işletmenin hizmet üretim sürecinde
kullanacağı teknoloji düzeyi ve bu teknolojinin maliyeti ile ilgilenir. Mali araştırmalar,
işletmenin kuruluşu için gerekli olan finansman kaynağının tespiti ve işletmenin muhtemel
finansal sorunlarına nasıl çözüm bulacağı ile ilgilenir. Yasal araştırmalarda ise mevzuat
açısından işletmenin sahibi ve yasal biçimi, yetki ve sorumlulukların dağılımı, mali
sorumluluğun sınırları, vergilendirme gibi konular üzerinde durulur. Fizibilite çalışmaları
hakkında detaylı açıklamalar sağlık işletmelerinde fizibilite çalışmaları başlığı altında detaylı
olarak yapılmıştır.

Şekil 9.1: İşletmenin Kuruluş Aşamaları
3. Aşama: Ön Proje; Ekonomik, mali, teknik ve yasal araştırmalar sonucunda elde
edilen bilgiler ışığında yatırım düşüncesinin gerçekleşebilme ihtimalini ortaya koymak için
genellikle bir uzman ekip tarafından hazırlanan ve girişimcilere beklentilerine ne derece
ulaşabilecekleri konusunda bilgiler veren ön inceleme raporudur. Bu bölüm işletmelerin
kuruluş kararlarında son derece önemlidir. Ön proje ile ilgili detaylı açıklamalara sağlık
işletmelerinde fizibilite çalışmaları başlığında yer verilmiştir.
4. Aşama: Değerlendirme ve Yatırım Kararı; Bir önceki aşamada hazırlanan ön
proje raporu projeye ait önemli bilgileri gösterir. Bu bilgiler ışığında yatırım yapma fikri ile
ilgili tüm kişilerin fikirlerini gözden geçirerek yatırıma devam ya da yatırımdan vazgeçme
kararı aldıkları aşamadır. Burada eğer özel girişimci söz konusu ise yatırıma devam edip
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etmemesinde temel alacağı kıstas kar olacaktır. Eğer yatırımdan kar beklentisi içinde ise
yatırım kararı alacak eğer beklentileri karşılamıyorsa yatırımdan vazgeçecektir. Eğer sağlık
işletmeleri gibi toplumun tamamına hitap eden bir alandan bahsediyorsak bu durumda karlılık
tek başına yatırıma karar vermede yeterli olmayacaktır. Burada toplumun ihtiyaçları ve
yatırımın sağlayacağı pozitif dışsallıklar da göz önünde bulundurulmalıdır.
5. Aşama: Kesin Yatırım Projesinin Hazırlanması; Değerlendirme aşamasında
proje için yatırım kararı verilirse işletmenin kurulması için daha geniş kapsamlı ve ayrıntılı
bir proje hazırlanır. Sağlık işletmeleri için işletmenin yatak kapasitesi, hukuksal yapısı,
kullanılacak teknoloji düzeyi, kullanılacak tıbbi ekipmanların teknik özellikleri ve maliyetleri
gibi konular detaylı olarak belirlenir. Eğer bu aşamada da beklenmedik bazı durumlar ile
karşılaşılırsa projeden vazgeçilebilir.
6. Aşama: Projenin Uygulanması; Bu aşamada daha önce plan olarak hazırlanan
her şey artık fiziksel olarak uygulamaya konulur. İşletme kurulmasına fiilen başlanılan
aşamadır. Örneğin hastanenin kurulacağı arsanın satın alınması ya da kiralanması, tıbbi
malzemelerin temini, personel sağlanması, gerekli olan görüşme ve sözleşmelerin
oluşturulması bu aşamada ele alınır. Bu aşamada işletme kurulması için gerekli olan ciddi
harcamalar gerçekleştirilir.
7. Aşama: Deneme Üretimi; Bu aşamada mal ve hizmet üretimi için gerekli olan
altyapı ve teknik imkânlar tamamlandıktan sonra, eğer gerekli ise bazı aksak yönleri kontrol
etmek ve iyileştirmeler yapmak için işletmenin kesin faaliyete geçmeden önce uyguladığı
çalışmaları kapsar.
8. Aşama: Açılış ve Projenin Sona Ermesi; Diğer tüm aşamalar başarı ile
tamamlandıktan sonra işletmenin açılış töreni ile birlikte daha önce belirlenen amaçlar ve
planlar çerçevesinde kesin olarak hizmet üretimine başladığı aşamadır.

9.4. Sağlık İşletmelerinde Fizibilite Çalışmaları
İşletmenin kuruluşuyla ve yatırımla ilgili çalışmaların önemli bir bölümü "fizibilite"
kavramıyla ilişkilidir. Fizibilite(yapılabilirlik) çalışmaları kısaca, "kesin yatırım kararı
alınmadan önce, yapılması düşünülen yatırımla ilgili ekonomik, teknik ve finansal sorunlara
ilişkin bilgilerin sistemli ve analize elverişli bir biçimde toplanmasıdır" şeklinde
tanımlanabilir. Ekonomik değerlerle uğraşan ve kurulması ancak belli düzeyde kaynakların
yatırılması ile mümkün olan işletmelerin sahip oldukları kıt kaynaklar ile en rasyonel yatırım
kararını almaları son derece önemlidir. Tüm alanlarda olduğu gibi sağlık sektöründe de
kaynakların sınırlı olmasından dolayı, yatırım kararı alırken bilimsel temellere dayalı ve
gerçekçi analizlerin yapılması sektörün işleyişi için de son derece önemlidir. Gerek kamu
gerek özel sağlık kuruluşlarının etkili ve verimli bir şekilde işlemesi isteniyorsa, diğer
işletmelerde olduğu gibi sağlık yatırım projelerinin ekonomik, teknik, mali ve yasal
analizlerinin yapılması gereklidir.
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9.4.1. Ekonomik Analiz
Kurulmak istenen işletme için yapılacak olan yatırımın rasyonel olup olmadığını
anlamak amacıyla yatırımın ekonomik yönden tüm etmenlerinin saptanarak kuruluş fikrinin
ekonomik yapılabilirliğinin araştırılmasıdır. Ekonomik analiz 3 bölümden oluşur. Bunlar;


Piyasa araştırması ve talep tahmini



Kuruluş yeri ve konum seçimi



Kapasite belirlemedir.

 Piyasa Araştırması ve Talep Tahmini
Piyasa araştırması yapılırken üretilmesi planlanan hizmete ilişkin talep tahmini ve
gelecek beklentisi, benzer hizmeti üreten rakipler mevcut ise rakiplerin analizi ve hizmet
üretim faktörlerinin durumu yani arz yapısı kesinlikle incelenmelidir. Etkili ve verimli bir
piyasa araştırması ancak bu üç unsurun incelenmesi ile olur. Şimdi kısaca piyasa araştırmasını
oluşturan kavramları açıklayalım.
Sağlık Hizmetleri Talebi ve Talep Tahmini
Talep piyasa araştırmasının temelini oluşturur. Talep kelimesini kullandığımızda
aklımıza, bireyin arzuladığı bir mal ya da hizmet karşılığında, sahip olduğu bir varlıktan,
örneğin para, vazgeçmesi gelmektedir. Talep ekonomik bir kavramdır ve bir değer
karşılığında bir başka değerden vazgeçmeyi ifade eder. Talep ile ihtiyaç sıklıkla birbirine
karıştırılan kavramlardır. İhtiyaç talep ile ilişkili ancak daha farklı bir kavramdır. Talep
ekonomik bir değişimi ifade ederken, ihtiyaç bireyin değişime konu olacak bir değere sahip
olup olmadığına bakılmaksızın, eksikliği bireysel olarak hissedilen mal ve hizmetleri
tanımlamak için kullanılır. Özetle ihtiyaç talepten çok daha geniş bir kavram olup, talep için
satın alma gücü ile desteklenmiş hissedilen ihtiyaçlar veya ihtiyaç olmadığı halde hasta
tarafından hastalık davranışı, sunucu tarafından ise abartılmış talep şeklinde ortaya çıkan
hizmet alma isteğidir denebilir.
Sağlık hizmetleri talebi ise kişinin belli bir sorun ile karşılaştığında sağlık
kurumlarından faydalanabilme imkânı olarak karşımıza çıkmaktadır. Sağlık ihtiyacının
hayatın devamı için zorunlu ve önemli bir ihtiyaç olması, sağlık hizmetleri talebini etkileyen
önemli bir husustur. Sağlık hizmetlerine olan talep, tıbbi bir ihtiyacın varlığına bağlıdır ancak
bu talebin gerçekte sağlığa bir talep olduğu ve sağlığın alternatifi olan mal ve hizmetlerin çok
az olduğu hatta bazen hiç alternatifinin olmadığı unutulmamalıdır.
Sağlık hizmetleri talebi gelir, fiyat düzeyi, finansman yöntemleri, kişisel özellikler ve
kentleşme gibi faktörlerden etkilenir. Yapılan çalışmalar sağlık hizmetleri talebinin fiyata
olan duyarlılığının genellikle katı olduğunu yani fiyattaki değişmelerden çok fazla
etkilenmediği göstermektedir. Sağlık hizmetleri talebi üzerinde etkili olan bir diğer faktör ise
gelirdir. Genellikle gelir ile sağlık hizmetleri talebi arasında pozitif bir ilişkinin olduğu yani
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gelir düzeyi arttıkça sağlık hizmetine olan talebin arttığı kabul edilmektedir. Ancak bu durum
genellikle spesifik durumlar ve sağlık hizmetleri için geçerlidir. Yani kimse durup dururken
geliri arttı diye hastaneye gidip ameliyat olmak istemez. Ancak gelir artışı öncesi ertelenmiş
ihtiyaçlarına ve kişisel sağlık ihtiyaçlarına yönelik talep artışı söz konusu olacaktır. Sağlık
hizmetleri talebinde etkili olan bir diğer unsur ise finansman yöntemidir. Doğrudan
finansmanın yani kamu ya da özel sağlık sigortası kapsamında olmayan durumlarda sağlık
hizmeti talebi düşerken, devletin ya da sigorta kuruluşlarının kısmen ya da tamamen
karşıladığı uygulamalarda sağlık hizmetine olan talep artmaktadır. Sağlık hizmetleri talebini
etkileyen kişisel özellikler ise yaş, cinsiyet, kültür, eğitim gibi faktörlerdir. Örneğin kadınların
ve erkeklerin karşılaştıkları hastalıkların farklı oluşu, değişik yaş gruplarında değişik
hastalıkların görülmesi, sağlık hizmetine olan talebin farklılaşmasına neden olmaktadır. Son
olarak sanayileşme ve kentleşmenin artması ile değişen yaşam biçimi ve çalışma koşulları da
değişik hastalıkların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kentleşme ve sanayileşme sonucu
ortaya çıkan yeni hastalıklar nedeniyle sağlık hizmetine olan talepte artmaktadır.
Görüldüğü gibi sağlık hizmetleri talebini etkileyen pek çok faktör vardır. Sağlık
işletmelerin bu unsurları dikkate almaları başarılı olabilmeleri açısından oldukça önemlidir.
Gelecekte neler olacağı tahmin edebilmek için işletmeler bu faktörler ışığında talep tahmin
yöntemlerini kullanırlar. Talep tahmini, tüketicilerin gelecekte ne miktar mal ve hizmet talep
edeceklerinin kestirilmesi işlevidir. Bu tahmin işletmenin üretim seviyesinin saptanmasında
temel oluşturur. Hangi ürünün üretileceği, tüketicilerin bu üründen ne miktar talep edecekleri
ve bu talebin çoğunlukla hangi tarihlerde gerçekleşme olasılığının bulunduğu talep tahminleri
ile yorumlanır. Talep tahmini bilgi toplanması, talep tahmin periyodunun tespiti, tahmin
yönteminin seçimi ve hata hesabının yapılması ve tahmin sonuçlarının geçerliliğinin
araştırılması aşamalarından oluşur. Talep tahmin yöntemleri genellikle iki başlık altında
toplanır. Bunlar nicel ve nitel yöntemlerdir. Tecrübe ve sezgiye dayanan talep tahmin
yöntemleri nitel, ekonomik göstergelere ve istatistik yöntemlere dayanan yöntemler ise nicel
yöntemleri oluşturur. Sağlık hizmetlerin talep tahmininde her iki yöntem grubu da kullanılır.
Talebin tahmin edilmesinde kıyaslama yöntemi, grafik yöntemi, en küçük kareler yöntemi,
anket yöntemi, hareketli ortalama yöntemi gibi pek çok nicel yöntem ve geçmiş deneyimler
yoluyla ve ihtiyacın tahmini yoluyla gibi nitel yöntemler kullanılır. Örneğin geçmiş dönemde
hastaneye gelen hastaların servislere göre dağılımına bakarak, bir sonraki dönemde gelen
hastaların yüzde kaçının dâhiliyeye, yüzde kaçının kulak burun boğaz servisine geleceği
tahmin edilebilir ve bu tahmine göre bir planlama yapılabilir. Zaman serisi analizleri de nicel
yöntemlerde sıklıkla kullanılır. Örneğin, Türkiye’de 2005-2015 yılları arası sağlık harcaması
göstergeleri ile geleceğe yönelik modeller kurularak ileride gerçekleşecek sağlık harcamaların
seyri hakkında bir fikir sahibi olunabilir. Piyasa araştırması yapılırken incelenmesi gereken
diğer unsur benzer ürün ya da hizmetleri satan rakiplerin durumu yani rakiplerin analizidir.
Şimdi bunu kısaca açıklamaya çalışalım.
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Rakiplerin Analizi
Her sektörde genel olarak aynı ya da benzer ürünü aynı müşterilere satmaya çalışan ve
bu nedenle de birbirleriyle rekabet içinde olan işletmeler vardır. Bu rekabetin şiddeti bazen
yüksek bazen de düşük olabilir. Bu durum aşağıdaki faktörlere bağlıdır.


Sektörde aynı yetenek ve kapasitedeki işletme sayısı



Pazarın büyüme hızı



Sektöre girip çıkma engelleri



Standart ve farklılaştırılmış ürünlerdir.

Sağlık kuruluşlarında rakiplerin analizi, benzer hizmeti sunan kuruluşların durumunu
görmek, rakiplerin zayıf yönlerini tespit etmek, sağlık kuruluşunun uygulamaya düşündüğü
stratejilerin rakipleri üzerinde muhtemel etkilerini değerlendirmek ve sağlık kuruluşunun
pazar payını riske atabilecek rakiplerin eylemlerini önceden tespit edebilmek için yapılır.
Rakiplerin analizi işletmeye rekabet gücü kazandırır. Analiz sonucunda işletme kendi
stratejilerini belirleyerek, ya maliyet avantajlı bir konuma geçme imkânı ya da rakiplerinden
farklı bir ürün-hizmet yaratarak değer yaratma yoluna gidebilir. Sağlık kuruluşlarında
rakiplerin analizi temel olarak pazarı anlama ve rakipleri tanımlayıp değerlendirme sürecidir.
Sağlık kuruluşlarının rakip analizi yapmasının muhtemel yararları aşağıdaki gibi sıralanabilir.


Pazarda oluşabilecek sürprizlere hazırlıklı olunur

 Yöneticilere işletmenin pazar payı, kapasitesi ve rekabet durumu ile ilgili güncel
bilgiler sağlar


Piyasada işletme için tehdit yaratabilecek rakipler hakkında farkındalık sağlar



İşletmeye kendisini rakipleri ile kıyaslayabilme imkânı sağlar

 Üst düzey yöneticilere işletmenin amaçları ve kapasitesi ile ilgili ortak bir
birliktelik imkânı verir,


Stratejik düşünme sağlar



Pazar yapısı hakkında bilgi verir



Doğru stratejilerin seçilmesini kolaylaştırır



Rakiplerin muhtemel eylemlerini gösterir



Rakiplerin eylemlerine cevap verme süresini kısaltır.
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Ancak rakiplerin analizini yapmak sağlık sektöründe genellikle oldukça zordur. Sağlık
işletmelerini yönetenler bu analizin gerekli olduğunu kabul etmelerine rağmen, etkili bir
şekilde gerçekleştiren işletme sayısı çok azdır. Bu durumun temel sebebi olarak 6 neden
belirlenmiştir. Bunlar;


Sektörü yanlış yorumlamak ve sektör sınırlarının çok geniş olması



Rakiplerin yanlış tanımlanması



Rakiplere gereğinden fazla odaklanmak



Nasıl rekabet edileceğine gereken önemi vermemek



Rakipler hakkında yanlış varsayımlar kurmak



Analizi durdurmadır.

Sağlık Hizmetleri Arz Yapısı
Arz, diğer değişkenler sabit iken, belli bir zaman diliminde piyasada üreticilerin
değişik fiyat düzeylerinde satmaya razı oldukları mal ve hizmet miktarını ifade eder. Sağlık
hizmetleri arzı ise toplumun farklı türden sağlık hizmeti ihtiyaçlarını karşılamak üzere aile
sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, dispanserler ve hastaneler gibi temel sağlık
hizmeti birimlerinde, hekim muayenehanelerinde ve tahlil ve tetkik laboratuvarlarında
üretilen sağlık hizmeti miktarı olarak tanımlanabilir. Sağlık hizmetleri talebinde olduğu gibi
sağlık hizmetleri arzı da pek çok faktörden etkilenmektedir. Bu faktörler şekil 2’de
gösterilmiştir.

Şekil 9.2: Sağlık Hizmetleri Arzını Etkileyen Faktörler
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Bu faktörlerden; üretilen mal ve hizmetlerin fiyatı ile sağlık hizmeti arz miktarı
arasında pozitif bir ilişki vardır yanı fiyat arttıkça arz miktarı da artmaktadır. Devletin
kısıtlamaları ve politika değişiklikleri ile arz miktarı arasında ise negatif bir ilişki vardır. Yani
devlet kısıtlamaları artarsa sağlık hizmetleri arzı azalacaktır. Arz miktarı ile üretim
faktörlerinin (emek, sermaye, toprak ve girişimci) fiyatları artarsa girdi maliyetleri artacağı
için arz miktarı azacaktır. Eğer üretim faktörlerinin bulunabilirlikleri artarsa o zaman miktarı
artacaktır. Teknolojik gelişmeler, devlet teşvikleri ve vergi muafiyetleri, ulusal ve uluslararası
sağlık kuruluşlarının sayısı ile arz miktarı arasında pozitif bir ilişki mevcuttur. Diğer
sektörlerin karlılığı, geleceğe yönelik olumsuz beklentiler ile sağlık hizmetleri arz miktarı
arasında ise negatif yönlü bir ilişki mevcuttur.
Piyasa araştırması yapacak olan işletmenin bu unsurları göz önünde bulundurmasında
fayda vardır. Ancak unutulmamalıdır ki sağlık sektörü bazı özellikleri gereği genel teoriden
ayrılmaktadır. Örneğin fiyat artışı sonucu arzın artacağını söylemiştik. Ancak sağlık
hizmetleri özellikleri gereği uzmanlaşmanın çok yoğun olduğu sektörlerdendir. Bu alanda
çalışacak kişiler uzun ve masraflı bir eğitim sonunda ancak iş gücüne katılabilirler. Bu neden
kısa dönemde fiyat artsa bile arz miktarının artması kısa dönemde gerçekleşmeyecek ancak
uzun dönemde üretim faktörleri piyasaya girme imkânı bulacaktır. Eğer kısa dönemde emek
arttırmadan sadece sermaye artışına gidilirse bu durumda da emeğin marjinal verimliliği
düşecektir.
Özellikle sağlık hizmetlerinin ertelenemezliği nedeniyle arz yetersizliği toplumda
ciddi sorunlar yaratır. Bu nedenle sağlık hizmetlerinde arzın kontrolü genellikle devlet
kontrolündedir. Fizibilite çalışmalarının ekonomik analizinin ikinci bölümü ise Büyüklük ve
Kapasite Seçimidir. Şimdi bu kavramı açıklayalım.

 Kuruluş Yeri ve Konum Seçimi
Kuruluş yeri kavramı, faaliyet konusu ne olursa olsun, küçük-büyük tüm işletmeler
için son derece önem taşımaktadır. Olaya sağlık işletmeleri açısından bakarsak ise, endüstri
işletmelerinden oldukça farklı bir durum karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, sanayi
işletmelerinde kuruluş yerinin hammadde ve enerji kaynağına mutlak yakın olması
beklenirken, sağlık işletmeleri için bu kıstas fazla önem taşımaz. Yapılan çalışmalarda sağlık
işletmelerinin kuruluş yeri için pazara yakınlığının ve ulaşımının, hammadde ve enerji
kaynağına yakınlıktan çok daha önemli olduğu tespit edilmiştir. İşletmelerin kuruluş yeri
çalışmalarına ilişkin literatürde çok sayıda araştırmaya ulaşmak mümkündür. Ruddel
Reed tarafından 210 işletme üzerinde yapılan araştırmaya göre, işletmelerin kuruluş yeri
seçiminde dikkate aldıkları faktörlerden önemlileri aşağıda verilmiştir. Bunlar;


Ulaşım imkânları,



İşgücü imkânları,



Genişleme imkânları,
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Sosyal çevre,



Mevcut tesislerle birleşme imkânı,



İkmal ve arz bölgelerine yakınlık,



Su temini,



Ulaşım sistemleri ve maliyetleri,



İyi yaşama şartları,



Pazara yakınlık,



Kanalizasyon ve çöp atma hizmet ve tesisleri,



Üniversite gibi eğitim ve öğretim imkânları,



Reklamcılığın varlığı,



Arazi topografyası



Enerji imkânları ve maliyeti,



İş ve işveren ilişkileri,



İşçi ücretleri,



Mevcut işgücünü tutabilme imkânı,



Vergilerin özellik ve yapıları,



Dini faktörler,



Yönetici ve mühendis temin edebilme durumu,



Araştırma tesislerine yakınlık,



Mülkiyet durumu ve masrafları,



İklim,



Benzer firmaların olup olmadığı,



Haberleşme



Mali idare ve vergi politikasıdır.
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Bu maddeler ışığında işletmelerde kuruluş yerinin seçilmesindeki faktörleri 4 genel
başlık başlıkta toplayabiliriz;
Ekonomik Faktörler
İşletmelerde kuruluş yeri seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli özelliklerden
olan ekonomik faktörler işletmenin ham madde, pazar, iş gücü, ulaşım vs. gibi durumları göz
önüne alarak konumlanması gerekmektedir. Özellikle sağlık işletmelerinin kurulmasında
pazara yakınlık ve ulaşım çok önemlidir. Genel işletme literatüründe, nüfusun fazla olduğu
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi yerlerde işletmelerin yoğunlaşması beklenir. Buraların
nüfus yapısından dolayı pazar güçleri fazladır ve bu durum işletmeleri o bölgelere çeker.
Ancak konu sağlık sektörü olduğunda bu durum değişmektedir. Sağlık hizmetlerinin
vazgeçilemez ilkelerinden olan eşitlik ve hakkaniyet ilkeleri gereği herkes eşit sağlık
hizmetini eşit şartlar altında almalıdır. O nedenle kuruluş yeri seçimi özellikle sağlık
işletmeleri için daha fazla önem kazanmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken iki nokta,
eldeki iktisadi kaynakları en verimli şekilde kullanarak eşit ve hakkaniyetli sağlık hizmeti
sunmaktır. Bunu bir örnekle açıklaya çalışalım, iki bölge düşünelim, biri İstanbul gibi yoğun
ve kalabalık bir nüfusa sahip diğer bölge ise nispeten ulaşımın daha zor olduğu ve daha tenha
bir bölge olsun. Devletin de bir hastane açma projesi olduğunu varsayalım. Eğer hastane
kalabalık bölgede açılırsa ekonomik faktörler açısından doğru bir iş yapılmış olunacaktır.
Çünkü burada pazar gücü diğer bölgeye göre çok daha büyüktür. Bu bölgede yaşayan insanlar
istedikleri an rahatlıkla sağlık hizmetine ulaşabileceklerdir. Ancak bu durumda kalabalık
bölgeye yatırımı yapmanın alternatif maliyeti olan diğer bölgeye yatırımı yapmama ise sağlık
hizmetlerinin temel ilkelerinden olan eşitlik ve hakkaniyet ilkesi ile çelişecektir. Çünkü bu
bölgede yaşayanlar kalabalık yerde yaşayanlara göre sağlık hizmetine ulaşmada dezavantajlı
durumda olacaklardır. Hastanenin kalabalık bölgeye değil de bu kez daha tenha olan bölgeye
açıldığını düşünürsek, bu durumda da elimizdeki iktisadi kaynakları tam olarak kullanmış
olamayacak ve eksik kapasite ile çalışan bir sağlık kuruluşu karşımıza çıkacaktır. Bu durum
da sağlık hizmetlerinin bir diğer vazgeçilmez ilkesi olan verimlilik ilkesinin bozulmasına
sebep olacaktır. Ancak ortadaki dezavantajlı durum kalkacaktır. Görüldüğü gibi aslında sağlık
sektöründe işler bazen genel işletmecilik ilkelerinin dışına çıkabilmektedir. Bu durum sağlık
sektörünün kendine has özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle kuruluş yerinin
seçiminde pazara yakınlık kadar, piyasa araştırması çok önem kazanır.
Doğal Faktörler
İşletmelerde kuruluş yeri seçerken doğal faktörler de göz önüne alınmalıdır.
Konumlanacak bölgenin arazi, iklim şartları gibi doğal faktörleri analiz edilmelidir. Sağlık
işletmeleri için pazara yakınlığın ve ulaşımın çok önemli olduğu söylemiştik. Bu nedenle
kuruluş yeri seçiminde arazi yapısı, yol durumu oldukça dikkate alınmalıdır. Hastane
işletmesinin ulaşımının mümkün olan en kısa güzergâhı sağlayacak bir bölgeye kurulması son
derece önemlidir. İklim koşulları ise eskiden daha fazla önemli iken günümüzde önemini
yavaş yavaş kaybetmiştir. İşletmenin faaliyetlerini devam ettirebilmesi için gerekli olan iklim
koşulları katlanılacak giderler ile değişik yollarla sağlanabilmektedir. Ancak sağlık
işletmesinin faaliyet göstereceği bölgenin iklim yapısına göre karşılaşılacak hastalıklar
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birbirinden farklı olacağından dolayı, girişimcilerin yatırım iklim unsurunu dikkate
almalarında fayda vardır. Burada ele alınması gereken bir diğer unsur bölgenin deprem
tehlikesi altında olup olmamasıdır. Deprem bölgesi olduğu için orada sağlık işletmesinin
kurulmaması düşünülemez. Ancak kurulacak olan sağlık işletmesinin bina yapısının gerekli
olan özel koşullarla donatılması ve bu nedenle daha fazla harcama yapılması gereklidir. Aksi
takdirde herhangi bir deprem anında en çok ihtiyaç duyulacak işletmeler olacak olan hastane
ve diğer kuruluşları çok zor durumlarda kalabilirler.
Sosyal Faktörler
İşletmelerde kuruluş yerini seçerken bölgenin sosyal durumu analiz edilmelidir.
İşletmenin yapacağı iş için eğitim düzeyi yüksek personel ihtiyacı var ise gerekli diploma
şartlarını sağlayan personellerin yüksek düzeyde olduğu bölgelere işletme konumlanmalıdır.
Ayrıca işletmenin hitap ettiği gelir grubu ile kendisini konumlandırdığı bölge uyumlu
olmalıdır. Özellikle özel sağlık işletmeleri kuruluş yeri seçiminde hedef kitleye göre hareket
etmeli ve bölgenin sosyo ekonomik düzeyini mutlaka incelemelidir. Üst gelir grubunu
hedefleyen bir sağlık işletmesinin bölge seçimini de ona göre yapması gerekir.
Psikolojik ve Politik Faktörler
İşletmenin kuruluş yeri seçilirken bölge halkı analiz edilmelidir. İşletme
konumlandıktan sonraki ilişkiler raporlanarak uygulanmalıdır. Bölge halkı ile olan iyi ilişkiler
işletmenin devamlılığı adına yararlı olacaktır. Ayrıca devletin desteklediği ve çeşitli avantajlar
sunduğu bölgeler işletmeler için önemlidir. Vergi avantajları gibi avantajlar sunan bu
bölgelere konumlanarak maliyetlerin azalmasını sağlayabilir.
 Kapasite Belirleme
Tespit ve tahmin edilen talebe dayalı olarak, işletmenin büyüklüğünü de ifade edecek
olan işletme kapasitesinin, yatırıma başlamadan önce belirlenmesi gerekir. Kapasite eğer
gereğinden fazla olursa kaynaklar boşuna atıl kalmış olacak, kapasite talebin çok altında
düşük olursa piyasadaki önemli fırsat ve karlar kaçırılmış olabilecek ve yeni ilave yatırımlara
gecikmeli olarak ihtiyaç duyulacaktır. Her iki duruma da düşememek için uygun kapasite ile
çalışmak çok önemlidir. İşletmenin üretim kapasitesi, onun büyüklük ölçeğini ortaya
koymakla birlikte, teknolojiden, piyasadaki talepten, kuruluş yerinden ve finansman
imkânlarından önemli ölçüde etkilenmektedir.
Sağlık işletmelerinde büyüklük ve kapasite seçimi ise bir projede piyasa araştırması ve
talep tahmininden sonra sunulacak olan hizmetin hangi kapasite ile kurulacağının tespit
edilmesidir. Kapasite bir işletmenin elindeki tüm kaynaklar ile üretebileceği maksimum
üretim miktarıdır. Sağlık işletmelerinde en temel kapasite büyüklüğü ölçütü yatak sayısıdır.
Literatürde kapasite ile ilgili çeşitli alt başlıklar vardır. Bunlarda en sık kullanılanları fiili
kapasite, maksimum kapasite ve optimum kapasitedir. Maksimum kapasite işletmenin en
yüksek üretim gücünü gösterir. Fiili kapasite, gerçekte ulaşılan işlem hacmidir. Yani
işletmenin o andaki üretim düzeyini gösterir. Sağlık işletmelerinde yatak doluluk oranı fiili
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kapasite göstergesi olarak kullanılabilir. Optimum kapasite ise belki de bunların içinde en sık
kullanılanıdır. Optimum kapasite, en az maliyet ile en fazla kar elde etmeyi sağlayan üretim
miktarıdır. İşletmeler için temel amaç optimum kapasitede çalışmaktır. Optimum kapasite ile
çalışmak hem birim maliyetleri azaltacaktır hem de işletmenin sermaye verimliliğini arttırarak
işletmenin kar elde etmesini sağlayacaktır.
Optimum Kapasitenin Belirlenmesi
Daha önce belirtildiği gibi optimum kapasite üretim maliyetlerinin en az olduğu ve
işletmenin en yüksek kar marjına ulaştığı noktadır. Kurulmak istenen sağlık işletmesinin,
uygulamada optimum kapasitesi, mümkün olan her kapasitedeki işletmenin ayrı ayrı önce
yatırım tutarı, sonra da işletme maliyetini hesaplamak suretiyle, en düşük maliyetli kapasite
tespit edilerek bulunur. Örneğin yapılan hesaplamalar sonucu şu şekilde bir tablo olsun.
Hastane Kapasitesi (Yatak Sayısı)
400 yatak
600 yatak
800 yatak
1000 yatak

Birim Maliyet (TL/Yatak Sayısı)
50 tl
40 tl
35 tl
40 tl

Burada optimum kapasite 800 yataklı hastanedir. Zira bu noktaya kadar birim
maliyetler düşmekte ve bu noktadan sonra yeniden artmaktadır. Amaç birim maliyetin en az
olduğu noktada maksimum karı sağlamak olduğundan bu hastane için 800 yatak ile çalışmak
daha doğru olacaktır.
Görüldüğü gibi ekonomik analiz, piyasa araştırması ve talep tahmini, kuruluş yeri ve
konum seçimi ve son olarak kapasite belirlemeden oluşmaktadır.

9.4.2. Mali Analiz
Mali analiz, kurulacak olan işletme için yapılacak olan yatırımın finansmanının nasıl
karşılanacağı ve sermaye kaynaklarının ne olacağının ve işletme aşamasında ihtiyaç
duyabilecek finansman ihtiyacının nasıl karşılayacağının önceden belirlenmesidir. Kısaca
işletmenin kuruluş aşamasında ve faaliyete başladıktan sonra gerekli olan sabit sermaye ve
işleyiş sermayesinin nereden karşılanacağının belirlenmesi mali analizdir. Yatırım öz
kaynaklarla mı kurulacak, yüksek faizle banka kredisi mi kullanılacak, yoksa devlet teşvikleri
ile mi yatırım yapılacak, bütün bunlar, henüz kuruluş aşamasında fizibilite çalışmaları
sırasında iyi bir mali araştırma( finansman etüdü) ile sağlanabilir. İyi bir mali analiz ileride
işletmenin karşılaşabileceği ani kaynak ihtiyaçlarına karşı tedbirli olmayı sağlar. Ayrıca mali
analiz proje maliyeti ile proje getirisini karşılaştırarak alternatif yatırımlar arasında en
ekonomik olanın seçilmesine imkân sağlar. Finansal araştırma, işletmenin kurulması için
gerekli ülke içi ve dış kaynaklı fonların miktarının saptanmasını ve en uygun bir şekilde (en
düşük faizlerle) karşılanması, işletmenin gelir ve gider tahminleri ve işletmenin karlılık
durumuyla ilgili analizleri kapsar. Daha spesifik olarak bu çalışma şu konuları ele alır:
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Yatırım tutarının (sabit kıymetler ile döner sermaye toplamının) hesaplanması



İşletmenin gelir ve gider tahminlerinin yapılması



Finansman kaynaklarının saptanması



İşletmenin karlılık durumuyla ilgili analizler



Organizasyon durumu.

Kurulacak işletmenin sabit yatırım maliyeti ile döner sermaye (işletme veya çalışma
sermayesi) toplamı yatırım tutarını verir. Mali analiz yatırım giderlerinin saptanmasında
önemli rol oynar. İşletmenin mali analiz değerlendirmesinde dikkate alınabilecek proje
yatırım giderleri şunlardır:
1.

Etüt ve proje giderleri

2.

Patent ve know-how giderleri

3.

Arsa bedeli

4.

Arazinin düzenlenmesi

5.

İnşaat işleri

6.

Ulaştırma yatırımları

7.

Makine ve teçhizat

8.

İthal ve gümrükleme

9.

Montaj giderleri

10. Genel giderler
11. Taşıt araçları
12. İşletmeye alma giderleri
13. Beklenmeyen giderler
14. Faizler
15. Sabit yatırım tutarı
16. Çalışma sermayesi
17. Projenin yatırım tutarı
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Yatırım ve işleyiş sermayesi giderlerinden oluşan gider kalemleri belirlendikten sonra,
mali analizin temel amacı olan yatırımın hangi kaynaklarla finanse edileceği sorusunun cevabı
aranır. Mali analizin temel hedeflerinden biri işletmeye en uygun şartlarda ve en uygun
zamanda para ihtiyacını karşılayacak kaynakların henüz kuruluş aşamasında belirlenmesidir.

9.4.3. Teknik Analiz
Sağlık işletmelerinin fizibilite çalışmalarında diğer işletmelerde olduğu gibi teknik
analiz de yer almaktadır. Teknik analiz, kurulacak olan işletme ile ilgili mühendis, mimar,
teknisyenler gibi uzman ekipler tarafından işletmenin konumu, binanın yapısı ve teknik
özellikleri, sağlık hizmeti sunmada kullanılacak tıbbi cihazların ve her türlü malzemenin
niteliği, atık sistemleri ve tıbbi atıkların değerlendirilme yöntemleri gibi konularda hazırlanan
raporlardır. Teknik analiz için alanında uzman kişilere ihtiyaç vardır. Teknik analizde
projenin teknik olarak yapılabilirliği araştırılır. Ayrıca iş güvenliği ve iş sağlığı ile ilgili
alınacak tedbirler ve uygulama planları, hastanenin acil durum planı, doğal afetlere karşı
koyma ve dayanıklılık hesapları da teknik analizin kapsamına girmektedir. Teknik analizde
incelenen konuları sıralarsak;


Sağlık hizmetinin kalite standartları



Optimum hastane büyüklüğü seçimi



Projenin ekonomik ömrü



Kullanılacak teknoloji düzeyi ve alternatif teknolojiler



Teknolojinin maliyeti



Kullanılacak tıbbi cihazlar



Sağlık hizmetini sunmada gerekli olacak altyapı hizmetleri



Yerleşim düzeni



Bina yapısı



Zemin etütleri



İşgücü planlama



Örgütsel yapının oluşturulması olarak sıralanabilir.

Teknik analiz sayesinde sağlık işletmelerinin kurulması için çok önemli bilgiler elde
edilir. Bu bilgiler sayesinde yatırım kararı girişimciler tarafından daha kolay ve doğru bir
şekilde alınabilir. Doğru yapılmış bir teknik analiz doğru yatırım kararında son derece
önemlidir.
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9.4.4. Yasal Analiz
Sağlık işletmelerinde fizibilite çalışmalarının son aşaması yasal analizdir. Kuruluş
aşamasında hukuki veya yasal araştırmanın esas amacı, işletmenin türünü belirlemek,
kurulacak işletmenin devlet tarafından teşvik edilip edilmediğini ortaya çıkarmak ve nihayet
işletmenin kuruluşu için gerekli izinleri ve yapılacak diğer işlemleri yerine getirmektir.
Özellikle yabancı ülkelere yapılan yatırımlarda hukuki araştırma büyük önem kazanmaktadır.
Yasal analizde incelenen konuları sıralarsak;


İşletme binasının ruhsatı ve iskân belgesi



İşletmenin vergi dairesine kaydı



Çalışanların sosyal güvenceleri ve prim ödemeleri



Yatırım teşvikleri ve türleri



Projenin uygulanması için yasal kısıtlamaların olup olmaması



Ödenecek olan vergi oranları ve tutarları olarak sıralanabilir.
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Uygulamalar
İşletme, Önceden belirlenmiş amaçları doğrultusunda mal ve hizmet üretimi için
kurulmuş olan ve belli bir organizasyon yapısında faaliyet gösteren örgütlerdir. İşletmelerin
kar, topluma fayda, tanınırlık, ülkenin refah ve huzurunu sağlama, devamlılık gibi amaçlarını
gerçekleştirebilmeleri için kuruluş çalışmalarından itibaren belli bir plan ve düzen içerisinde
hareket etmeleri son derece önemlidir. Hangi sektörde olursa olsun işletmelerin işletme kurma
fikrinden başlayıp, işletmenin faaliyetlerine başladığı aşamaya kadar giden aşamaları vardır.
Bunlar;
-

Yatırım yapma fikri,

-

Ekonomik, Teknik, Mali ve Yasal analizi kapsayan fizibilite çalışmaları

-

Ön Proje

-

Değerlendirme ve Yatırım Kararı

-

Kesin Yatırım Projesinin Hazırlanması

-

Projenin Uygulanması

-

Deneme üretimi ve

-

Açılıştır.

Tüm işletmelerde olduğu gibi sağlık işletmelerinin de kuruluş aşamalarında en
önemlisi yapılacak olan fizibilite çalışmalarıdır. Ekonomik, Teknik, Mali ve Yasal
araştırmaları kapsayan fizibilite çalışmaları, işletme kurma fikrini almada önemli bilgiler
sağlar. Ekonomik analiz aşamasında; Piyasa araştırması ve talep tahmini, kuruluş yeri ve
konum seçimi, kapasite belirleme çalışmaları yapılır. Mali analizde işletmenin kurulmadan
önce ve kurulduktan sonra ihtiyaç duyacağı kaynakların hangi yollar ile temin edileceği
araştırılır. Teknik aşamada ise sağlık işletmesinin kullanacağı tıbbi teknoloji ve bunun
maliyeti incelenir. Son aşama olan yasal analizde ise, kurulacak olan sağlık işletmesinin
hukuki açıdan çerçevesi, devlet teşvikleri, vergi, primler ve hukuki sorumlulukların
incelemesi yapılır.
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Uygulama Soruları
Girişimci olarak, sağlık sektöründe yatırım yapma kararı almayı planlıyorsunuz.
Kurmayı planladığınız sağlık işletmesi ile ilgili fizibilite çalışmalarını nasıl yapardınız bu
çalışmada nelere dikkat ederdiniz? Dört aşamayı dikkate alarak tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde işletmelerin kuruluş fikrinden başlayarak faaliyete geçinceye kadar hangi
aşamalardan geçtikleri, kuruluş çalışmaları ile ilgili temel kavramları ve son olarak sağlık
işletmelerinde fizibilite çalışmalarının nasıl yapıldığı açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1) İşletme kurma çalışmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) İşletme kurma uzun ve karmaşık bir süreçtir
b) İşletme kurma çalışmaları işletme kurma fikri ile başlar.
c) İşletmelerin kurulmasında tek amaç kardır.
d) Sağlık işletmeleri karmaşık yapıda oldukları için kuruluş aşamasından itibaren
detaylı bir analiz gereklidir.
e) İşletme kurma çalışmaları işletmenin faaliyete geçmesi ile sona erer.
2) Milli gelirin yeni üretim üniteleri kurmak veya eskiyen üniteleri yenilemek için
ayrılan kısmı ya da nakdi sermayenin ayni sermayeye dönüşümü şeklinde tanımlanan kavram
hangisidir?
a) Yatırım
b) Yatırım Projesi
c) Ön Proje
d) Yatırımın Getirisi
e) Fizibilite
3) İşletmenin kurulması, mevcut üretim kaynaklarının geliştirilmesi, işletme
binasının büyütülmesi, teknolojinin yenilenmesi gibi her türlü faaliyet ……. kapsamında
değerlendirilir. Bu kavram hangisidir?
a) Teknik analiz
b) Yatırım projesi
c) Yatırım kararı
d) Ön proje
e) Ekonomik analiz
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4) Hastane için gerekli personel temini ve sözleşmelerin yapılması, sağlık
işletmelerinin kuruluş aşamalarından hangisinde gerçekleştirilir?
a) Kurma fikri aşaması
b) Ön proje aşaması
c) Deneme üretimi
d) Projenin uygulanma aşaması
e) Açılış
5) Piyasa araştırması, talep tahmini, kuruluş yeri seçimi ve kapasite belirleme
hangisinin konusudur?
a) Ekonomik analiz
b) Teknik analiz
c) Yasal analiz
d) Mali analiz
e) Finansal analiz
6) En az maliyet ile en fazla kar elde etmeyi sağlayan üretim kapasitesi hangisidir?
a) Fiili kapasite
b) Özel kapasite
c) Optimum kapasite
d) Artık kapasite
e) Maksimum kapasite
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7) Kurulacak yeni işletme için yapılacak olan yatırımın finansmanının nasıl
karşılanacağı, sermaye kaynaklarının ne olacağı ve işletme aşamasında ihtiyaç duyabilecek
finansman ihtiyacının nasıl karşılayacağının önceden belirlenmesi hangisinin konusudur?
a) Ekonomik analiz
b) Teknik analiz
c) Yasal analiz
d) Mali analiz
e) Finansal analiz
8) Kurulacak olan işletme ile ilgili mühendis, mimar, teknisyenler gibi uzman ekipler
tarafından işletmenin konumu, binanın yapısı ve teknik özellikleri, sağlık hizmeti sunmada
kullanılacak tıbbi cihazların ve her türlü malzemenin niteliği, atık sistemleri ve tıbbi atıkların
değerlendirilme yöntemleri hangisinin konusudur?
a) Ekonomik analiz
b) Teknik analiz
c) Yasal analiz
d) Mali analiz
e) Finansal analiz
9) İşletmenin kuruluşunda yasal araştırma konuları arasında hangisi yer almaz?
a) İşletme binasının ruhsatı ve iskân belgesi
b) İşletmenin vergi dairesine kaydı,
c) Çalışanların sosyal güvenceleri ve prim ödemeleri
d) Yatırım teşvikleri ve türleri
e) Teknolojik altyapı
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10) Hangisi bireylerin sağlık hizmetine olan talebini negatif yönde etkiler?
a) Bireysel gelir artışı
b) Sağlık hizmetlerinin fiyat artışı
c) Devletin ya da sigorta kuruluşlarının ödeme kapsamlarını arttırması
d) Kentleşme ve sanayileşmenin artması
e) Bireylerin sağlık hizmeti beklentisinin artması

Cevaplar
1)c, 2)a, 3)b, 4)d, 5)a, 6)c, 7)d, 8)b, 9)e, 10)b
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10. SAĞLIK KURUMLARINDA DESTEK HİZMETLER YÖNETİMİ
Öğr. Gör. Arzu Üzgül YENİDİKİCİ

241

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Tesis Yönetimi
10.2. Otelcilik Hizmetleri
10.3. Bilgi Yönetim Sistemi Hizmetleri
10.4. Malzeme ve Cihaz Yönetimi
10.5. Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri
10.6. Atık Yönetimi
10.7. Dış Kaynak Kullanımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Sağlık kurumlarında destek hizmetler hakkında yorum yapınız.

2. Sağlık kurumlarında destek hizmetlerin yönetiminde dikkat edilmesi gereken
hususlar hakkında yorum yapınız.
3. Sağlık kurumlarında poliklnik ve klinik hizmetlerin yönetiminde yardımcı olacak
bilimsel kurulları tartışınız.
4.

Sağlık kurumlarında destek hizmetlerin yönetimi neden önemlidir? Tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Tesis Yönetimi

Sağlık tesislerinde yönetim
uygulamaları

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Otelcilik Hizmetleri
Yönetimi

Sağlık kurumlarında otelcilik
hizmetlerinin yönetimi

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Bilgi Yönetim Sistemi

Sağlık kurumlarında
kullanılan bilgi sistemleri ve
uygulamaları

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık işletmelerinde tıbbi
cihaz yönetimi

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Atık Yönetimi

Atık sistemleri ve
uygulamaları

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Kurumlarında
Destek Hizmetleri Yönetimi

Sağlık kurumlarında destek
hizmetlerin yönetimi

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Dış Kaynak Kullanım
Süreci Yönetimi

Sağlık kurumlarında dış
kaynak kullanımı ve
uygulama örnekleri

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Malzeme ve Cihaz
Yönetimi
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Anahtar Kavramlar


Sağlık Kurumu



Destek Hizmetler



Yönetim



Yönetici

245

Giriş
Sağlık kurumlarında tıbbi hizmetlerin başarılı bir şekilde sunulması için destek
hizmetlerin yönetimine de özel önem verilmesi gerekmektedir. Sağlık hizmetlerinde pek çok
meslek grubu bir araya gelerek hizmet ürettiği için, herhangi bir alanda yaşanan problemler,
diğer alanları da etkilemektedir. Bu nedenle sağlık kurumları yöneticileri yalnızca tıbbi
hizmet sunum sürecine odaklanmamalı, hizmet kalitesini çok yakından etkileyen destek
hizmetlerin yönetimi sürecine de önem vermelidir.
Bu bölümde, sağlık kurumlarında destek hizmetlerin yönetimi ve bu süreçte dikkat
edilmesi gereken konular hakkında bilgi verilecektir. Koruyucu, tedavi edici ve rehabilite
edici tüm sağlık hizmetlerinin sunum sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanmasına yardımcı
olan hizmetlere sağlık kurumlarında destek hizmetler denir. Bu bölümde destek hizmetlerin
neler olduğu, bu hizmetlerin yönetim sürecinde sağlık kurumları yöneticilerinin nelere dikkat
etmesi gerektiği anlatılacaktır.
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10. Sağlık Kurumlarında Destek Hizmetler Yönetimi
Koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici tüm sağlık hizmetlerinin sunum sürecinin
başarılı bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olan hizmetlere, sağlık kurumlarında destek
hizmetler denilmektedir. Birinci ve ikinci basamak sağlık hizmeti sunan sağlık kurumlarının
hepsinde destek hizmetlerin tamamına ya da bir kısmına ihtiyaç duyulmaktadır. Destek
hizmetler, tıbbi hizmet süreçlerinin güvenliğini ve sürekliliğini sağlamaya yönelik
hizmetlerdir. Destek hizmetler arasında aşağıdakiler sayılabilir:


Tesis Yönetimi



Otelcilik Hizmetleri



Bilgi Yönetim Sistemi



Malzeme ve Cihaz Yönetimi



Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri



Atık Yönetimi



Dış Kaynak Kullanımı

Sağlık kurumlarında destek hizmetlerin yönetiminde yöneticilerin karar verme
sürecinde göz önünde bulundurmak zorunda olduğu yasal düzenlemeler mevcuttur. Sağlık
kurumu yöneticileri, bu düzenlemelere uygun olarak destek hizmetleri yönetim sürecini
planlarlar.

10.1. Tesis Yönetimi
Hastalar, hasta yakınları, ziyaretçiler ve çalışanlar için güvenli ve işlevsel sağlık
tesisinin oluşturulması, tehlike ve risklerin azaltılıp kontrol altına alınması, kazaların ve
yaralanmaların önlenmesi ve emniyet koşullarının sağlanması için etkili bir yönetim
oluşturulması sağlık hizmetleri sunumunda önem taşımaktadır. Tesis yönetiminde amaç,
hasta, hasta yakınları ve çalışanlar için sürekli, güvenli ve kolay ulaşılabilir nitelikte hastane
fiziki koşulları ve teknik alt yapısını oluşturmaktır. Tesis yönetiminde hedef; zamanında,
sürekli, hasta odaklı ve etkin sağlık hizmeti sunarak hasta güvenliğini ve sağlıklı çalışma
yaşamını tesis etmektir. Sağlık kurumlarında tesis yönetimi ile ilgili planlama yapılırken
dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir:
1. Yangın Güvenliği Sağlanması: Yangın anında alınacak önlemler konusunda,
Bakanlık Merkez ve Taşra teşkilatı tarafından kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve
işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek
yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal
kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında
alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemek
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amacıyla Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi yayınlanmıştır. Sağlık kurumları
yöneticileri bu yönergeye uygun olarak kurumlarında yangın güvenliği için gerekli tedbirlerin
alınmasını sağlarlar.
2. Acil Durum Yönetimi: Sağlık kurumlarında olağanüstü durumlarda yapılması
gerekenler ve alınması gereken önlemler Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nde
tanımlanmıştır. Sağlık kurumlarında acil durumlarda alınacak önlemler, yapılacak işlemler ve
bu işlemlerden kimlerin sorumlu olduğunu anlatan Hastane Acil Durum Planları (HAP)
hazırlanmış olmalıdır. Bu plandan tüm kurum çalışanları haberdar olmalı ve görevlilere
gerekli eğitimler düzenlenmelidir.
3. Güvenlik Hizmetleri: Kamu sağlık kurumlarında güvenlik hizmetleri hizmet alımı
yolu ile Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a ve Sağlık Bakanlığı Özel Güvenlik
Hizmetleri Genelgesi’ne uygun olarak gerçekleşmektedir. Hastane yöneticileri yasal
düzenlemelere uygun olarak hizmet alımı yaptığı şirketleri denetlemelidir.
4. Eğitim: Sağlık kurumundaki tüm çalışanlar, hastanenin tesis yönetimi planları,
uygulamaları konusunda eğitilmiş olmalıdır.
Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan Sağlıkta Dönüşüm Programının bileşenlerinden
biri, “nitelikli ve etkili sağlık hizmetleri için kalite ve akreditasyon”dur. Bu bileşen
kapsamında Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü çatısı altında Sağlıkta Kalite ve
Akreditasyon Daire Başkanlığı kurulmuştur. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Hizmet
Kalite Standartları (SKS Hastane Seti) yayımlanmıştır ve bu standartlar kapsamında,
hastaneler belirli periyotlarla denetlenmektedir. Dolayısıyla hastane yöneticileri kurumlarında
yönetim felsefelerini kurarlarken bu standartları da göz önünde bulundurmak zorundadırlar.
Hizmet kalite standartları (SKS Hastane Seti) belirli periyotlarla revize edilerek standartlar
değiştirilmekte ya da genişletilmektedir. SKS Hastane Seti üzerinde, 2005, 2007, 2008,2011
ve en son 2016yılında geniş çaplı revizyonlar yapılmıştır. SKS Hastane Setinin 2016 yılında
yayınlanan versiyonunda tesis güvenliği konusundaki ana standartlar aşağıdaki gibidir. Her
standart alt bileşenlerden oluşmaktadır. Bu bölümde yalnızca ana standartlara yer verilmiştir.
Sağlık Bakanlığı tarafından bu standartların kullanım rehberleri de hazırlanmıştır.
1.

Bina turları yapılmalıdır

2.

Tesis kaynaklı düşmeleri engellemek için önlemler alınmalıdır.

3. Hastaneye ve hastane içindeki bölümlere ulaşımı kolaylaştırıcı düzenlemeler
yapılmalıdır.
4.

Acil çıkışların etkin ve işlevsel nitelikte olması sağlanmalıdır.

5.

Hastalara hizmet verilen alanlar iletişime açık bir şekilde düzenlenmelidir.

6.

Yaşlı ve engelli kişiler için işlevsel düzenlemeler bulunmalıdır.
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Açıklamalı [s9]: cümle güncellendi

7.

Çevre düzenlemesi yapılmalıdır.

8. Hastanede su, elektrik enerjisi ve medikal gaz hizmetleri kesintisiz olarak
verilmelidir.
9.

Asansörlerin güvenli kullanımına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

10. Havalandırma sisteminin kontrolü ve bakımına yönelik düzenleme yapılmalıdır.
11. Elektrik sistemlerinin güvenli kullanımına yönelik düzenleme yapılmalıdır.
12. Su depolarının güvenli kullanımına yönelik düzenleme yapılmalıdır.
13. Medikal gaz sistemlerine yönelik düzenleme yapılmalıdır.
14. Sıkıştırılmış gaz konteynırlarına yönelik düzenleme yapılmalıdır.
15. Otoklav, buhar kazanı, kompresör, buhar türbinleri, kalorifer kazanı gibi basınçlı
kapların bakım ve kontrolü düzenli aralıklarla yapılmalı, yıllık muayeneleri
gerçekleştirilmelidir.

10.2. Otelcilik Hizmetleri
Sağlık Bakanlığı’nda sağlık otelleri ve anne otellerinin planlanması, standartlarının
belirlenmesi, planlamalara uygun olarak kurulması ve işletilmesi ile ilgili işlemleri yürütmek
ve sağlık kuruluşlarında sağlık otelciliği hizmetlerinde görev yapan personelin oryantasyon ve
hizmet içi eğitimle ilgili işlemleri yürütmek görevleri Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nda
Sağlık Bakım ve Hasta Hizmetleri Daire Başkanlığı’na verilmiştir.
Otelcilik hizmetlerinin başarılı bir şekilde standartlara uygun olarak yönetilmesindeki
amaçlar şu şekildedir:
 Hastanenin tüm alanlarında temizliğin sürekliliğini ve etkinliğini sağlayarak hasta,
hasta yakını ile çalışanların güvenliğini sağlamak, memnuniyetini artırmak,
 Hasta, hasta yakını ve çalışanların istek, ihtiyaç, beklenti ve değerleri dikkate
alınarak etkin ve güvenli yemek hizmeti almalarını sağlamak,
 Hastanede sunulan çamaşır hizmetlerinin hasta ve çalışan sağlığı açısından
güvenli olmasını sağlamak,
 Hasta/hasta yakınlarının hastanede bulundukları süre boyunca güvenli ve konforlu
bir ortamda bulunmalarını sağlayarak moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak,
 Hastanede hasta/hasta yakını ve çalışanların can ve mal güvenliğini etkin ve etkili
bir şekilde sağlamaktır.
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Otelcilik hizmetleri yönetiminde hedef; hasta odaklı sağlık hizmeti sunarak hasta
güvenliğini ve sağlıklı çalışma yaşamını tesis etmektir.
Bu amaçlar ve hedefler kapsamında Sağlık Bakım ve Hasta Hizmetleri Daire
Başkanlığı tarafından sağlık otelciliği hizmet sunum rehberi hazırlanmıştır. Sağlık kurumları
yöneticileri bu rehberleri göz önünde bulundurarak kararlarını vermelidirler. Bu rehberde
otelcilik hizmetleri kapsamında değerlendirilen başlıklar şu şekildedir:


Danışma, karşılama/yönlendirme hizmetleri



Hasta kabul (veri giriş) hizmeti



Santral ve genel telefon görüşmesi hizmeti



Güvenlik hizmeti



Hasta-numune taşıma hizmeti



Temizlik hizmeti



Atık yönetimi hizmeti



Bahçe/otopark hizmeti



Çamaşırhane hizmeti



Yemek hizmeti



Kantin, kafeterya hizmeti



Terzilik hizmeti



Berberlik/kuaförlük hizmeti



Dini hizmet



Refakatçi/ziyaretçi hizmet sunumu



Kişisel bakım, kıyafet ve üniforma standartları

Sağlık otelciliği hizmet sunum rehberi yukarıdaki ana başlıklar çerçevesinde
hastanelerde ne tür uygulamalar yapılacağı, otelcilik hizmetlerinin nasıl yöneticiliği
konularında rehberlik yapmaktadır.
SKS Hastane Seti (2016) otelcilik hizmetlerine yönelik ana standartlar aşağıdaki
gibidir. Her standart alt bileşenlerden oluşmaktadır.
1.

Hastanenin temizliğine yönelik kurallar tanımlanmalıdır.
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2.

Hastanenin temizliği sağlanmalıdır.

3.

Mutfak hizmetlerine yönelik uygun fiziki koşullar sağlanmalıdır.

4.

Yiyeceklerin güvenli tedariki ve depolanması sağlanmalıdır.

5.

Yemeklerin hazırlanma süreçlerine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

6.

Yemekler, ısısına, sunumuna ve hijyen kurallarına dikkat edilerek dağıtılmalıdır.

7.

Çamaşır hizmetlerinin sunumuna yönelik süreçler tanımlanmalıdır.

8.

Çamaşırhaneye yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır.

9.

Hasta odalarına yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır.

10. Tıbbi bakım sürecinde hastaların gerektiğinde sağlık personeline kolay
ulaşabilmesi sağlanmalıdır.
11. Kişisel temizlik alanlarına (banyo, tuvalet, lavabo) yönelik düzenleme
yapılmalıdır.
12. Hastane bünyesinde yer alan bekleme alanlarının temiz ve konforlu olması
sağlanmalıdır.
13. Muayene odalarında tıbbi hizmet süreçlerine uygun fiziksel ortam sağlanmalıdır.
14. Bebek bakım ve emzirme odası bulunmalıdır.
15. Hasta/hasta yakını ve çalışanların can ve mal güvenliği sağlanmalıdır.
16. Ayaktan tedavi alıp süreklilik arz eden hasta/hasta yakınları (kemoterapi,
radyoterapi gibi) için gerektiğinde konaklama hizmeti sunulmalıdır.

10.3. Bilgi Yönetim Sistemi Hizmetleri
Sağlık Bakanlığı’nda birinci basamak sağlık hizmetlerinde bilgi yönetimi amacıyla
MBYS (Muayene Bilgi Yönetim Sistemi), ikinci ve üçüncü basamakta ise HBYS (Hastane
Bilgi Yönetim Sistemi) kullanılmaktadır.
MBYS İl Sağlık Müdürlükleri, Halk Sağlığı Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri,
KETEM’ler, AÇSAP’lar, Ağız Diş Sağlığı hekimleri, geçici görevli aile hekimleri gibi kurum
ve kuruluşların verdikleri sağlık hizmetlerinin dijital ortamda kayıt altına alınmasını SağlıkNet ve SGK e-reçete sistemlerine gönderilmesini sağlamayı amaçlayan birinci basamak sağlık
bilgi sistemidir.
HBYS ise, bilgisayar programları ve etkileşim içinde olduğu hastanelerin yapmış
olduğu işlemleri bilgisayar üzerinde gerçekleştiren yazılımlar grubuna verilen genel addır.
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HBYS; içerisinde laboratuvar, radyoloji gibi tetkik birimlerinde gerçekleştirilen tüm
operasyonlardan, ameliyathane, hastane eczanesi, sicil veya insan kaynakları birimlerine
varıncaya kadar farklı uzmanlıklar üzerine çalışan birçok yazılımın bir araya gelerek
oluşturduğu yazılım grubu demektir.
Artık hastaneler dijital hastanelere doğru kaymaktadır. Dijital hastane; hastane bilgi
yönetim sistemi, dijital tıbbi kayıtlar, PACS (Görüntü Arşiv ve İletişim Sistemleri), dijital
tıbbi arşiv, barkod, RFID teknolojileri, ilaç ve malzeme takibi, mobil ve tablet bilgisayarlar,
tıbbi teknolojiler, bina, enerji, aydınlatma teknolojileri ve bilgi sistemleri, haberleşme
sistemleri, veri, ses, görüntü ve multimedya teknolojileri, tele-tıp, tele-eğitim, sanal otopsi,
sanal ameliyat, sanallaşma yönetim hizmetleri, danışmanlık, yönlendirme, bahçe, otopark ve
her çeşit entegre hizmetleri gibi yönetim unsurlarının yer aldığı tam entegre hastanedir.
Sağlık Bakanlığı sağlık kurumlarında sağlık bilgi yönetimi Sağlık Bilgi Sistemleri
Hakkında Genelge’ye uygun olarak yönetilir. Aynı zamanda Hastane Bilgi Yönetim
Sistemleri Alım Kılavuzu ve PACS Alım Kılavuzu da yayınlanmıştır.
Bilgi yönetim sisteminin başarılı bir şekilde, standartlara uygun olarak
yönetilmesindeki amaç; hasta ya da çalışanlara ait tıbbi ve kişisel bilgilerin doğru ve güvenli
bir şekilde kayıt altına alınması ve depolanması ile ihtiyaç duyulan doğru bilginin, bilgi
mahremiyeti ve güvenliği gözetilerek, doğru zamanda, doğru kişiye ulaştırılmasını
sağlamaktır.
Bilgi sistemleri yönetiminde hedef; zamanında, sürekli, etkin sağlık hizmeti sunarak
hasta güvenliğini ve sağlıklı çalışma yaşamını tesis etmektir.
SKS Hastane Seti (2016) bilgi sistemleri yönetimine yönelik ana standartlar aşağıdaki
gibidir. Her standart alt bileşenlerden oluşmaktadır.
1.

Bilgi yönetim sistemi süreçlerine ilişkin hastane politikası oluşturulmalıdır.

2. Bilgi yönetimine ilişkin süreçlerin güvenli bir şekilde yürütülmesi ve
koordinasyonu sağlanmalıdır.
3.

Bilgi yönetim sistemine ilişkin riskler yönetilmelidir.

4.

Bilgi yönetim sistemine ilişkin hata bildirimine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

5. Bilgi yönetim sistemi üzerinde bilgi güvenliği ve mahremiyetini sağlamaya
yönelik gerekli tedbirler alınmalıdır.
6.

HBYS kullanıcı dostu olmalıdır.

7.

Bilgi yönetim sistemi etkin kullanılabilmelidir.

8.

HBYS’de yer alan modüller birbirine entegre olmalıdır.

252

Açıklamalı [s11]: cümle değiştirildi

9.

HBYS üzerinde yapılan işlemler izlenebilir olmalıdır.

10. HBYS üzerindeki verilerin yedeklenmesine yönelik düzenleme bulunmalıdır.
11. Bilgi yönetim sisteminde kullanılan tüm bilgisayarlara yönelik düzenleme
yapılmalıdır.
12. Bilgi yönetim sisteminin etkinliği ve sürekliliği için gerekli teknik ve destek alt
yapıları oluşturulmalıdır.
13. Sunucu odalarının güvenliği sağlanmalıdır.
14. Sunucunun güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler alınmalıdır.
15. Veritabanı güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler alınmalıdır.
16. Dış ortamdan iç ortama erişimlerde güvenlik tedbirleri alınmalıdır.

10.4. Malzeme ve Cihaz Yönetimi
Sağlık Bakanlığı’nda, tıbbi cihaz ve aksesuarlarının taşıması gereken temel gerekleri
belirlemek ve bu cihazlar ile aksesuarlarının kullanımı sırasında hastaların, uygulayıcıların,
kullanıcıların ve üçüncü şahısların sağlık ve güvenliği açısından ortaya çıkabilecek tehlikelere
karşı korunmalarını sağlamak amacıyla tasarımına, sınıflandırılmasına, üretimine, piyasaya
arzına, hizmete sunulmasına ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği hazırlanmıştır.
Malzeme ve cihaz yönetiminin başarılı bir şekilde, standartlara uygun olarak
yönetilmesindeki amaç; hastanede sağlık hizmeti sunumuna yönelik malzeme ve cihazların,
hasta ve çalışan ihtiyaçları gözetilerek temini ile güvenli, verimli ve etkin kullanımını
sağlamaktır.
Malzeme ve cihaz yönetiminde hedef; zamanında, uygun, etkin sağlık hizmeti sunarak
verimliliği artırmak ve sağlıklı çalışma yaşamını tesis etmektir.
SKS Hastane (2016) malzeme ve cihaz yönetimine yönelik ana standartlar aşağıdaki
gibidir. Her standart alt bileşenlerden oluşmaktadır.
1.

Malzeme ve cihazların etkin şekilde yönetilmesi sağlanmalıdır.

2.

Malzeme ve cihazların teminine yönelik düzenleme bulunmalıdır.

3.

Malzemelerin muhafazası ve transferine yönelik düzenleme bulunmalıdır.

4.

Tıbbi cihazların izlenebilirliği sağlanmalıdır.

5. Tıbbi cihazların güvenli kullanımına yönelik bakım, ayar ve kalibrasyonları
yapılmalıdır.
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6.

Cihaz arızaları, arıza bildirim ve onarım süreçleri kayıt altına alınmalıdır.

7. Kullanılması özel teknik/teçhizat/uzmanlık gerektiren cihazları (ventilatör,
laboratuvar test cihazları, jeneratör gibi) kullanacak kişilere eğitim verilmesi sağlanmalıdır.
8.

Tehlikeli maddelerin yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

9.

Hasta Başı Test Cihazlarının (HBTC) kullanımı düzenlenmelidir.

10.5. Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri
Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumlarında arşiv hizmetleri Yataklı Tedavi
Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesi’ne uygun olarak yapılmaktadır.
Tıbbi kayıt ve arşiv hizmetleri yönetiminin başarılı bir şekilde, standartlara uygun
olarak yönetilmesindeki amaç; hastalara ait tıbbi kayıtların etkin, doğru ve zamanında
oluşturulması, sistematik bir arşivleme sistemi ile güvenli muhafazası ve hastaların bakım
sürecine ilişkin her türlü bilgi ve belgeye zamanında ulaşabilmesinin sağlanmasıdır.
Tıbbi kayıt ve arşiv hizmetlerinin yönetiminde hedef; zamanında, sürekli sağlık
hizmeti sunulmasıdır.
SKS Hastane Seti (2016) tıbbi kayıt ve arşiv hizmetlerine yönelik ana standartlar
aşağıdaki gibidir. Her standart alt bileşenlerden oluşmaktadır.
1.

Tıbbi kayıt ve arşiv hizmetlerine ilişkin politika belirlenmelidir.

2. Tıbbi kayıtların bir düzen içinde ve eksiksiz tutulması, saklanması ve
kullanılmasına yönelik sorumlular ve sorumlulukları tanımlanmalıdır.
3.

Tıbbi kayıtlara erişimde bilgi mahremiyeti ve güvenliği sağlanmalıdır.

4.

Hasta dosyalarına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

5.

Hasta taburculuk özeti hazırlanmalıdır.

6. Arşiv bölümünde hasta dosyalarının uygun koşullarda saklanmasına yönelik fiziki
ortam oluşturulmalıdır.
7.

Arşiv hizmetlerinin işleyişine yönelik düzenleme bulunmalıdır.

10.6. Atık Yönetimi
Sağlık Bakanlığı tarafından Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği yayınlanmıştır.
Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden bertarafına kadar çevreye ve insan sağlığına
zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesi
ve çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden kaynağında ayrı olarak toplanması, ünite içinde
taşınması, geçici depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesine yönelik prensip, politika ve
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programlar ile hukuki, idari ve teknik esasların belirlenerek uygulanmasına ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.
Atık yönetiminin başarılı bir şekilde, standartlara uygun olarak yönetilmesindeki
amaç; hastanede atıkların, oluşumundan nihai bertarafını gerçekleştirmek üzere yetkili
kuruma teslimine kadar geçen süreçte, insan ve çevre sağlığına zarar vermesini önlemektir.
Atık yönetiminde hedef; hasta odaklı hizmet sunarak hasta güvenliğini sağlamak ve
sağlıklı çalışma yaşamını tesis etmektir.
SKS Hastane Seti (2016) atık yönetimine yönelik ana standartlar aşağıdaki gibidir. Her
standart alt bileşenlerden oluşmaktadır.
1.

Atık yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

2.

Atıklar kaynağında ayrıştırılmalıdır.
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3. Atıklar, hasta ve çalışan güvenliğine zarar vermeyecek şekilde toplanmalı ve
taşınmalıdır.
4. Atıklar, bertarafına yönelik teslimine kadar, geçici depolama alanlarında
depolanmalıdır.
5.

Atık yönetimi konusunda sağlık çalışanlarına eğitim verilmelidir.

10.7. Dış Kaynak Kullanımı
Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing); işletmelerin, temel yetenekleri üzerine
odaklanarak, bunun dışında kalan faaliyetlerini bu konuda uzmanlaşmış diğer firmalardan
sağlaması olarak tanımlanabilir. Bu tanımın içinde geçen temel yetenek kavramı ise; bir
işletmeyi başka işletmelerden ayıran, işletmenin vizyonunu gerçekleştirmesinde rol oynayan,
rakipler tarafından kolayca taklit edilemeyen bilgi, beceri ve yeteneği ifade
etmektedir. Geleneksel işletme faaliyetlerinin katma değer üretmeyen kısımları dış kaynaklara
devredilerek, personel giderlerinden tasarruf edilmekte ve boşta kalan kalifiye işgücünden
işletmenin farklı bölümlerinde daha fazla verim alınabilmesine imkan sağlanmaktadır.
Dış kaynak kullanımının başarılı bir şekilde, standartlara uygun olarak
yönetilmesindeki amaç; hastane tarafından sunulan hizmetlerin kalite ve etkililiğinin
artırılması için dış kaynak kullanımı yolu ile verilen hizmetlerin hastanenin temel politika ve
değerleri ile uyum içinde ve sağlıkta kalite standartlarında belirlenen hedefler doğrultusunda
sunulmasını sağlamaktır.
Dış kaynak kullanımının yönetiminde hedef; hasta odaklı, güvenli, devamlı hizmet
sunarak etkililik, verimlilik ve etkinliği artırmaktır.
SKS Hastane Seti (2016) dış kaynak kullanımına yönelik ana standartlar aşağıdaki
gibidir. Her standart alt bileşenlerden oluşmaktadır.
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1.

Dış kaynak kullanımı yolu ile sağlanacak hizmetler tanımlanmalıdır.

2. Dış kaynak
tanımlanmalıdır.

kullanılarak

sağlanan

hizmetlerin

kapsamı

ve

süreçleri

3. Dış kaynak kullanımı yoluyla alınan hizmetlerin kontrolüne yönelik düzenleme
yapılmalıdır.
Sağlık kurumlarında tıbbi ve destek hizmetlerin yönetiminde sağlık kurumları
yöneticileri yasal düzenlemelere ve belirlenmiş bir takım standartlara göre karar vermelidir.
Dolayısıyla sağlık yöneticileri güncel bilgileri takip edebilme becerisine sahip olmak
zorundadırlar.
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Uygulamalar
Sağlık kurumları hizmet üretme özelliği, 24 saat kesintisiz hizmet sunma özelliği
nedeni ile diğer sektörlerden farklı özellikler göstermektedir. Dolayısıyla sağlık kurumları
yönetiminde bilginin yanı sıra deneyim de önemli rol oynamaktadır. Sağlık kurumlarında
uygulama imkânı elde eden yönetici adayları bilgilerini de pekiştirebileceklerdir.
Poliklinik ve klinik hizmetlerinin yönetimi gibi sağlık kurumlarında destek hizmetlerin
yönetiminde de yöneticinin mevzuata hakim olması ve bu bilgilerini uygulamaya
yansıtabilmesi önemlidir. Sahaya çıkma imkânı elde eden yönetici adaylarının; mevzuat
bilgisinin yanı sıra kurum kültürü, yönetim araçları, öğrenen örgüt-öğrenen bireyler, Toplam
Kalite Yönetimi, benchmarking kavramlarını öğrenmesi ve bu bölümde öğrendikleri ile
destek hizmetlerin yönetim metotlarını analiz edebilmeleri uygulama olarak önerilmektedir.
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Uygulama Soruları
1.

Bir kamu hastanesinde destek hizmetler yönetimini inceleyiniz.

2.

Bir özel hastanede destek hizmetler yönetimini inceleyiniz.

3. İncelediğiniz kamu ve özel hastaneleri destek hizmetleri yönetim uygulamaları
açısından karşılaştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; sağlık kurumlarında destek hizmetlerin yönetimi üzerinde durulmuştur.
Destek hizmetler; sağlık kurumlarında koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici tüm sağlık
hizmetlerinin sunum sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olan
hizmetlerdir.
Destek hizmetlerin yönetiminde, kamu ya da özel sağlık kurumu farkı gözetilmeden,
yöneticilerin yasal düzenlemelere aykırı olmayan kararlar vermesi beklenmektedir.
Dolayısıyla sağlık kurumu yöneticileri ve yönetici adayları konuları ile alakalı yasal
düzenlemeleri de bilmek zorundadırlar. Bu bölümde; kamu hastanelerinde destek hizmetlerin
yönetiminde hastane yöneticilerinin dikkat etmesi gereken hususlara değinilmiştir. Bu sürecin
yönetilmesinde sağlık yöneticilerinin dikkate alması gereken standartlara yer verilmiştir.
Standartlar incelendiğinde, başlıkların birbirlerinden net çizgilerle ayrılmadığı görülecektir.
Bu nedenle sağlık yöneticileri tüm standartları bir bütün olarak ele alıp değerlendirmelidirler.
Sağlık kurumları yöneticileri sağlık hizmetleri sektöründe yer alan diğer meslek grupları ile
fikir alışverişi içinde olmalı ve kendi meslekleri ile ilgili kararlarda ilgili meslek
mensuplarının fikir ve önerilerini almaya özen göstermelidir.
Sağlık hizmetleri, pek çok farklı mesleğin ekip içinde koordineli bir şekilde çalışması
ile başarılı bir şekilde sunulabilir. Özel sağlık kurumları yöneticileri için de karar verme
sürecinde yasal düzenlemeleri göz önünde bulundurmak önemlidir.
Dolayısıyla yöneticiler kurumlarının başarılı olabilmesi için bir takım kurul ve
komiteler kurmalı ve bu kurul ve komitelerin fikir ve önerilerinden de faydalanmalıdır. Bu
bölümde sağlık kurumlarında sıklıkla oluşturulmuş olan kurul ve komitelerden de
bahsedilmiştir. Bu komitelerin sayısı hastanenin büyüklüğüne, hizmet etti nüfusa göre
artırılabilir.
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Bölüm Soruları
1) Hangisi sağlık kurumlarında destek hizmetler arasında gösterilemez?
a) Klinik hizmetleri
b) Otelcilik hizmetleri
c) Tıbbi kayıt ve arşiv hizmetleri
d) Malzeme ve cihaz yönetimi
e) Atık yönetimi
2) Sağlık kurumlarında tehlike ve risklerin azaltılıp kontrol altına alınması, kazaların
ve yaralanmaların önlenmesi ve emniyet koşullarının sağlanması hangisinin kapsamında yer
alır?
a) Otelcilik hizmetleri
b) Poliklinik hizmetleri
c) Tesis yönetimi
d) Klinik hizmetleri
e) Atık yönetimi
3) Sağlık otelciliği hizmetlerinde görev yapan personelin oryantasyon ve hizmet içi
eğitimiyle ilgili işlemleri yürütmek hangisinin görevidir?
a) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
b) Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
c) Halk Sağlığı Müdürlüğü
d) Sağlık Bakım ve Hasta Hizmetleri Daire Başkanlığı
e) Toplum Sağlığı Merkezleri
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4) Hangisi otelcilik hizmetleri yönetimi amaçları arasında gösterilemez?
a) Tüm alanlarda temizliği sağlamak
b) Etkin ve güvenli yemek hizmeti sağlamak
c) Güvenli çamaşır hizmetleri sağlamak
d) Hasta/hasta yakınlarının güvenli ortamda olmalarını sağlamak
e) Bilgilerin kayıt altına alınmasını ve depolanmasını sağlamak
5) Hangisi birinci basamak sağlık hizmetlerinde kullanılan bilgi yönetim sistemidir?
a) AÇSAP
b) MBYS
c) HBYS
d) KETEM
e) SKS
6) Hastanelerde kullanılan bilgi yönetim sistemi MBYS’dir. D/Y?
7) Hasta ya da çalışanlara ait tıbbi ve kişisel bilgilerin doğru ve güvenli bir şekilde
kayıt altına alınması ve depolanması ile ihtiyaç duyulan doğru bilginin, bilgi mahremiyeti ve
güvenliği gözetilerek, doğru zamanda, doğru kişiye ulaştırılması bilgi yönetim sisteminin
konusudur. D/Y?
8) İşletmelerin temel yetenekleri üzerine odaklanarak bunun dışında kalan
faaliyetlerini bu konuda uzmanlaşmış diğer firmalardan sağlaması verimliliktir. D/Y?
9) Bir işletmeyi başka işletmelerden ayıran, işletmenin vizyonunun
gerçekleştirilmesinde rol oynayan, rakipleri tarafından kolayca taklit edilemeyen bilgi, beceri
ve yeteneklere temel yetenek adı verilir. D/Y?
10) Hasta taburculuk özeti klinik hizmetlerin konusu içinde yer alır. D/Y?

Cevaplar
1)a, 2)c, 3)d, 4)e, 5)b, 6)Yanlış, 7)Doğru, 8)Yanlış, 9)Doğru, 10)Yanlış
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11. SAĞLIK KURUMLARINDA POLİKLİNİK VE KLİNİK
HİZMETLERİ YÖNETİMİ
Öğr. Gör. Arzu ÜZGÜL YENİDİKİCİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Tıbbi Hizmetler
11.1.1. Poliklinik Hizmetleri
11.1.2. Klinik Hizmetleri
11.2. Sağlık Kurumlarında Poliklinik ve Klinik Hizmetlerinin Yönetimi
11.2.1. Kamu Kurumlarında Poliklinik ve Klinik Hizmetleri Yönetimi
11.2.2. Özel Hastanelerde Poliklinik ve Klinik Hizmetleri Yönetimi
11.2.3. Ayakta Sağlık Hizmeti Sunan Özel Sağlık Kuruluşlarında Poliklinik Hizmetleri
Yönetimi
11.2.4. Özel Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde Poliklinik Hizmetleri Yönetimi
11.2.5. Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Poliklinik Hizmetleri Yönetimi
11.3. Sağlık Kurumlarında Bilimsel Kurullar ve Komiteler
11.3.1. Hastane Konseyi
11.3.2. Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulu
11.3.3. Sağlık Kurulları
11.3.4. Enfeksiyon Kontrol Komitesi
11.3.5. Tıbbi Kayıtlar Komitesi
11.3.6. Kullanım Değerlendirme ve Doku Kontrol Komitesi
11.3.7. Eczane ve İlaç Komitesi
11.3.8. Kalite Güvence Komitesi
11.3.9. Kan Kullanım Komitesi
11.3.10. Diğer Komiteler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
yapınız.

Sağlık kurumlarında poliklinik ve klinik hizmetlerinin tanımı hakkında yorum

2. Sağlık kurumlarında poliklinik ve kliniklerin yönetiminde dikkat edilmesi gereken
hususlar hakkında yorum yapınız.
3. Sağlık kurumlarında poliklnik ve klinik hizmetlerin yönetiminde yardımcı olacak
bilimsel kurulları tartışınız.
4. Sağlık kurumlarında poliklinik ve klinik hizmetlerinin yönetimi neden önemlidir?
Tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Tıbbi Hizmetler

Poliklinik ve klinik
hizmetleri yönetimi

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Kurumlarında
Poliklinik ve Klinik
Hizmetleri Yönetimi

Özel ve Kamu sağlık
kuruluşlarında poliklinik ve
klinik hizmetleri yönetimi

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Kurumlarında
Poliklinik ve Klinik
Hizmetleri Yönetimi

Sağlık kurumları yönetimi
ile ilgili yasal düzenlemeleri
öğrenme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Kurumlarında
Poliklinik ve Klinik
Hizmetleri Yönetimi

Ağız ve Diş Sağlığı
Merkezleri, Üremeye
Yardımcı Tedavi
Merkezleri, Ayaktan Sağlık
Hizmeti Sunan Özel Sağlık
Kuruluşlarında tıbbi
hizmetlerin yönetimi

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Kurumlarında
Bilimsel Kurullar ve
Komiteler

Sağlık kurumlarında
bilimsel kurulların ve
komitelerin yönetimi

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar


Poliklinik



Klinik



Yönetim



Yönetici
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Giriş
Değişen dünya koşulları ve teknolojik gelişim sağlık hizmeti sunumunu da
etkilemiştir. Bu değişim sağlık hizmeti sunum sürecinde farklı uzmanlık alanlarına ihtiyacı
artırmış ve sağlık çalışanlarının farklı bilgi ve becerilere sahip olmalarını gerekli kılmıştır.
Değişen şartlar içinde sağlık kurumları yöneticilerinin koşulları takip etme, onlara uyum
sağlama ve kurumlarında başarı ile uygulama kabiliyetlerini geliştirebilmeleri son derece
önemli olmaya başlamıştır.
Bu bölümde sağlık kurumlarında poliklinik ve kliniklerin yönetimleri anlatılacaktır.
Yönetim yasal düzenlemelerden bağımsız düşünülemeyeceği için mevzuatta yer alan ve
poliklinik ve kliniklerin yönetim aşamasında yöneticiler üzerinde bağlayıcı rol oynayan
düzenlemelerden de bahsedilecektir.
Poliklinik ve kliniklerin yönetim aşamasında yöneticilere yardımcı olacak,
yöneticilerin karar verme sürecini kısaltıp, iş yükünü azaltacak bilimsel kurullarda bu
bölümde anlatılacaktır.
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11.1. Tıbbi Hizmetler
Tıbbi hizmetler, sağlık personeli tarafından sunulan koruyucu, tedavi edici ve
rehabilite edici tüm hizmetleri kapsamaktadır. Hastanelerde hizmet sunulan üretim yerlerinin
başında poliklinikler ve klinikler gelir. Tıbbi hizmetler arasında aşağıdakiler sayılabilir:
1.

Poliklinik Hizmetleri

2.

Klinik Hizmetleri

3.

Acil Sağlık Hizmetleri

4.

Laboratuvar Hizmetleri

5.

Görüntüleme Hizmetleri

6.

Ameliyathane Hizmetleri

7.

Yoğun Bakım Hizmetleri

8.

Eczane Hizmetleri

9.

Fizik Tedavi Hizmetleri

10. Diyaliz Hizmetleri.
Bu bölümde sağlık kurumlarında poliklinik ve klinik hizmetleri yönetimi
anlatılacaktır. Sağlık kurumlarında poliklinik ve klinik hizmetlerinin yönetimi mevzuata
aykırı şekilde olamaz. Mevzuattaki düzenlemelere paralel olarak yöneticiler, kurumlarına
uygun yönetim felsefesini kurumlarında uygularlar.

11.1.1. Poliklinik Hizmetleri
Poliklinik hizmetleri; ayaktan muayene, tetkik, teşhis ve tedavi hizmetlerinin yapıldığı,
hastaların yataklı tedavi kurumlarında ya da birinci basamak sağlık hizmetlerinin verilmekte
olduğu kurumlarda ilk müracaat yerleridir. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin verildiği
kurumlar; aile hekimliği merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, özel muayenehaneler, tıp
merkezleri ve özel ya da kamu hastanelerinin poliklinik birimleridir.
Poliklinikler, hastane hizmetlerinin en değerli birimlerini oluştururlar. Hasta bakımının
yanı sıra halk sağlığı, koruyucu sağlık hizmetleri ve sağlık eğitimi gibi hizmetler de
polikliniklerde sunulmaya başlanmıştır. Eskiden hastaneye yatmadan yapılamayan pek çok
işlem teknolojik gelişmelerle beraber hastaneye yatmaya gerek kalmadan ayakta yapılmaya
başlanmıştır. Dolayısıyla, klinik hizmetleri, poliklinik hizmetlerine doğru kaymaya
başlamıştır. Bunun nedenleri olarak aşağıdakiler gösterilebilir:
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 Eskiden yatırılarak yapılan pek çok işlem günümüzde iyi donatılmış hastanelerde
ayaktan sunulmaya başlamıştır.


Poliklinik hizmetleri hastane yönetimi için kârlı bir iş haline gelmiştir.

 Hızla gelişen teknoloji ile birlikte küçük müdahaleler ve tedaviler ayakta
yapılabilir olmuştur.
Ayakta yapılan işlemlerin sosyal güvenlik kurumu tarafından ödenmesiyle birlikte bu
hizmetlerin önemi de artmaya başlamıştır. Bu hizmetler sunum açısından ucuz olmasının yanı
sıra, hastaların sosyal yaşamdan koparılmasını engellediği için hasta memnuniyetinin
arttırılmasında da önemlidir. Bu hizmetlerin maliyet azaltıcı, hasta memnuniyetini arttırıcı
özelliğinden dolayı Sağlık Bakanlığı, evde bakım hizmetlerine ağırlık vermeye başlamıştır.
Poliklinikler, hastaların hastane ile ilk temas kurdukları noktalar olduğu için
polikliniklerde aldıkları hizmetlere göre hastane hakkında bir yargıya varırlar. Bu yüzden
poliklinikler, hastane imajı için de önemlidir.
Polikliniklerin tasarım, kurulum ve işletim aşamasında dikkat edilmesi gereken
hususlar aşağıda özetlenmiştir:
1. Tıp bilgisi ve hekimlik uygulamaları her geçen gün gelişmekte ve değişmektedir.
Bu nedenle poliklinikler kurulurken mimari projede genişlemeye uygun planlanmalıdır.
2. Poliklinikler, hastane içinde hastaların kolayca ulaşabilecekleri yerlerde
kurulmalıdır.
3. Poliklinik düzenlenmesinden önce, iş akışları incelenmeli ve fonksiyonel açıdan
birbiriyle ilişkili olan birimlerin bir arada toplanmasına dikkat edilmelidir.
4.

Hastaları samimi ve hoş karşılayacak her türlü tedbir alınmalıdır.

5. Hekim seçme hakkı uygulamaları planlanırken, hekimlerin çalışma programları
hakkında hasta bilgilendirilmelidir.
6. Ağır, acil, yaşlı hastalar, engelliler ve adli vakalar için önceliklendirme
uygulaması yapılmalı ve bu konuda hastalar ve çalışanlar bilgilendirmelidir. Ayrıca koruyucu
sağlık hizmeti sunan kuruluşlardan sevk edilen hastalarla, tıbbi bir zorunluluk nedeniyle
gönderilen hastalara da öncelik verilmelidir.
7. Poliklinik hizmetleri başlama ve bitiş saatleri, hastane yönetimi tarafından
belirlenmeli ve bu saatler içinde kesintisiz olarak sürdürülmelidir.
8. Mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde poliklinik hizmetleri sunulacaksa, gerekli
düzenlemeler hastane yönetimi tarafından yapılmalıdır.

269

9. Hastaların fiziksel mahremiyetlerine ve bilgi mahremiyeti haklarına saygı
gösterecek düzenlemeler yapılmalıdır.
10. Olağanüstü hallerde alınacak tedbirler planlanmalıdır.

11.1.2. Klinik Hizmetleri
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’ne göre; yataklı tedavi kurumları;
hasta ve yaralıların hastalıktan şüphe edenlerin ve sağlık durumunu kontrol ettirmek
isteyenlerin ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edildikleri,
aynı zamanda doğum yapılan kurumlardır. Yataklı tedavi kurumlarında hastanın yatırılıp
taburcu edildiği süre içinde aldıkları hizmetler klinik hizmetler kapsamında yer almaktadır.
Yani yatarak alınmakta olan tedavi hizmetleri klinik veya servis olarak adlandırılan birimlerde
sunulmaktadır.
Klinik hizmetleri; uzman, uzmanlık eğitimi görenler, hemşire ve eczacı, diyetisyen,
fizyoterapist, psikolog gibi branşla ilgili diğer meslek grupları tarafından birlikte yürütülen bir
ekip çalışması olup, hastaya en iyi koşullarda, güvenilir araçlarla, isabetli teşhisi koyarak,
bakımının ve en kısa zamanda tedavisinin sağlanmasını, eğitim hastanelerinde ayrıca klinik
içi hasta başı eğitimlerini de gerçekleştirmeyi amaçlar.
Bu tanımda ilgi çeken noktalar şunlardır:
-

Klinik hizmetleri ekip çalışması gerektirir.

-

Hizmet sunum koşullarının iyileştirilip güvenilirliğin artırılması gerekir.

- Doğru zamanda, doğru teşhisin konulması ve bakım ve tedavinin doğru zamanda
yapılması gerekir.
-

Kliniklerde hasta başı eğitimin gerçekleşmesi önemlidir.

Sağlık kurum ve kuruluşları olağanüstü hallerde (deprem, yangın, su baskınları,
kasırga, tayfun, epidemiler (salgınlar) gibi doğal afetlerle büyük kazalarda, toplu olaylarda) ve
savaş durumunda gerekli tedbirleri alacak düzenlemelere uygun olarak planlama yapmak,
poliklinikleri ve klinikleri bu plana göre yapılandırmak zorundadır.
Kliniklerin tasarım, kurulum ve işletim aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlar
aşağıda özetlenmiştir:
1.

Kliniklerde, hasta odalarının bir veya iki kişilik olarak düzenlenmesi esastır.

2.

Hasta ziyaret saatleri ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

3. Hizmetin yirmi dört saat kesintisiz sürebilmesi için çalışma programları
hazırlanmalı, planlanmalar ona göre yapılmalıdır.
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4. Ayağa
düzenlenmelidir.
5.

kalkabilen

hastalar

ve

yakınları

için

görüşebilecekleri

oda/lar

Olağanüstü hallerde alınacak tedbirler planlanmalıdır.

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan Sağlıkta Dönüşüm Programının bileşenlerinden
biri “nitelikli ve etkili sağlık hizmetleri için kalite ve akreditasyon”dur. Bu bileşen
kapsamında Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü çatısı altında Sağlıkta Kalite ve
Akreditasyon Daire Başkanlığı kurulmuştur. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Hizmet
Kalite Standartları (SKS Hastane Seti) yayımlanmıştır ve bu standartlar kapsamında
hastaneler belirli periyotlarla denetlenmektedir. Dolayısıyla hastane yöneticileri kurumlarında
yönetim felsefelerini kurarlarken bu standartları da göz önünde bulundurmak zorundadırlar.
Hizmet kalite standartları (SKS Hastane Seti) belirli periyotlarla revize edilerek standartlar
değiştirilmekte ya da genişletilmektedir. SKS Hastane Seti üzerinde, 2005, 2007, 2008 ve en
son 2011 yılında geniş çaplı revizyonlar yapılmıştır. En son 2011 yılında yayımlanan SKS
Hastane Setinin (Versiyon-4) gözden geçirilmesi ile 2015 yılında SKS Hastane Seti
(Versiyon-5) yayımlanmıştır. SKS Hastane Setinin 5. versiyonunda poliklinik ve klinik
hizmetleri Hasta Bakımı ana başlığı altında toplanmıştır. Hasta Bakımı standartları; hastaların
sağlık hizmeti veren kuruluşa kabulünden taburculuğuna kadar geçen süreci ve taburculuk
sonrası izlenmesini de içeren süre içinde hastaya sunulan tanı/tedaviye ilişkin süreçleri,
yatarak hizmet alan hastalar için ise tanı/tedavinin yanı sıra ilgili tüm diğer meslek gruplarına
ait hizmet süreçlerini içerir.
Hasta bakım hizmetlerinin başarılı bir şekilde, standartlara uygun olarak
yönetilmesindeki amaç; hastaneden hizmet alan tüm hastaların, hasta bakım sürecinin her
aşamasında hasta güvenliğini ve memnuniyetini sağlayacak şekilde ve bilimsel kurallar
çerçevesinde ayrı standartta bakım hizmeti almalarını sağlamaktır.
Hasta bakım hizmetlerinin yönetiminde hedef; zamanında, uygun, devamlı, etkin,
hasta odaklı ve hakkaniyete uygun sağlık hizmeti sunarak, hasta güvenliğini sağlamaktır.
SKS Hastane Setinde (Versiyon-5) poliklinik ve klinik hizmetlerine yönelik hazırlanan
ana standartlar aşağıdaki gibidir. Her standart alt bileşenlerden oluşmaktadır. Bu bölümde
yalnızca ana standartlara yer verilmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından bu standartların kullanım
rehberleri de hazırlanmıştır.
1. Hasta bakımına ilişkin süreçler ayaktan, yatan ve acil hastalar için ayrı olacak
şekilde tanımlanmalıdır.
2.

Hastaların bakım ihtiyaçları bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmelidir.

3. Yatan hastalara yönelik hazırlanan bakım planı, belirlenen bakım ihtiyaçları
doğrultusunda düzenlenmelidir.
4.

Yatan hastanın/hasta yakınının bölüme uyumu sağlanmalıdır.
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5.

Hasta/hasta yakını ile sağlık çalışanları arasında etkili iletişim sağlanmalıdır.

6.

Hastanın bakım sürecine katılımı sağlanmalıdır.

7.

Tanı ve tedavi amacıyla yapılacak tüm işlemlerde hasta kimliği doğrulanmalıdır.

8.

Kimlik doğrulama amacıyla kimlik tanımlayıcısı kullanılmalıdır.

9.

Hasta düşmelerinin önlenmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

10. Yatan hastaların
değerlendirmesi yapılmalıdır.

düşme

risk

düzeyinin

belirlenmesine

yönelik

risk

11. Hastaların nütrisyonel destek ihtiyacına yönelik düzenleme bulunmalıdır.
12. Ağrı kontrolünün sağlanmasına yönelik düzenleme bulunmalıdır.
13. Hastanın güvenli transferi sağlanmalıdır.
14. Hastaların
sağlanmalıdır.

sağlık

çalışanları

arasında

güvenli

bir şekilde devredilmesi

15. Konsültasyon süreçlerinin etkin ve güvenli şekilde yürütülmesi sağlanmalıdır.
16. Hasta bakım sürecinde uygulanan tanısal işlemler ile gerçekleştirilen tedaviler
kayıt altına alınmış ve hastaların tekrar başvurularında ulaşılabilir olmalıdır.
17. Yatarak hizmet alan, kendine ve başkalarına zarar verme riski olan hastalara
yönelik düzenleme bulunmalıdır.
18. Özellikli hasta grupları ve bu gruplara özgü klinik bakım uygulamalarına yönelik
süreçler belirlenmelidir.
19. Palyatif
bakım
uygulamalarının
planlanması,
gerçekleştirilmesine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

koordinasyonu

ve

20. Acil müdahale gerektiren hastalar için acil müdahale seti bulunmalıdır.
21. Cerrahi uygulama yapılacak hastaların hazırlık sürecine yönelik düzenleme
bulunmalıdır.
22. Cerrahi uygulama sonrası hasta bakımına yönelik düzenleme bulunmalıdır.
23. Ameliyathane dışında yapılan sedasyon uygulamalarına yönelik kurallar
tanımlanmış olmalıdır.
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Bu standartlar belirli periyotlarla Sağlık Bakanlığı tarafından gözden geçirilerek revize
edilirler. Sağlık kurumları yöneticileri kurumlarını yenileyebilmek, kurumlarının değişen
şartlara uyumunu kolaylaştırabilmek için güncel bilgileri takip etmek zorundadırlar.

11.2. Sağlık Kurumlarında Poliklinik ve Klinik Hizmetlerinin
Yönetimi
Sağlık kurumlarında poliklinik ve klinik hizmetlerinin yönetiminde öncelikle
yöneticiler, karar verme süreçlerini etkileyen yasal düzenlemeleri öğrenmek zorundadırlar.
Poliklinik ve klinik hizmetlerinin yönetim süreçlerinde Yataklı Tedavi Kurumları İşletme
Yönetmeliği önemli bir yer tutmaktadır.

11.2.1. Kamu Kurumlarında Poliklinik ve Klinik Hizmetleri Yönetimi
Kamuda, birinci basamak sağlık hizmeti sunan kurumlarda poliklinik hizmetleri, ikinci
ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri sunan kurumlarda ise poliklinik hizmetleri ve klinik
hizmetleri beraber yürütülmektedir. 11.10.2011 tarih ve 663 sayılı kararname ile Sağlık
Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemek
amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname yayınlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Kararname ile Sağlık
Bakanlığı’nın hizmet birimleri ve bağlı kuruluşları belirlenmiştir.
Bu kanun hükmünde kararname ile Sağlık Bakanlığı merkez hizmet birimlerinden olan
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görevlerinden biri şu şekilde belirlenmiştir: “Her
türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini planlamak, teknik
düzenleme yapmak, standartları belirlemek ve bu hizmetlerle sunucularını sınıflandırmak,
bununla ilgili iş ve işlemleri yaptırmaktır.” Bu görev tanımından da anlaşılacağı üzere
poliklinik ve klinik hizmetlerinin planlanmasından, teknik düzenlemelerin yapılıp
standartların belirlenmesinden ve hangi hizmetlerin hangi kurumlar tarafından sunulacağından
Bakanlık düzeyinde sorumlu olarak Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü belirlenmiştir. Aynı
Kanun Hükmünde Kararname ile poliklinik hizmetlerinin birinci basamakta sunumundan
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, ikinci ve üçüncü basamakta sunumundan ise Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu sorumlu olmuştur. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun taşradaki yönetim
görevi Halk Sağlığı Müdürlüklerince, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun taşradaki
yönetim görevi ise Kamu Hastane Birliklerince yürütülmektedir.
Özetle, poliklinik ve klinik hizmetlerin sunulmasında merkezde Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğü görevlidir. Birinci basamak sağlık hizmetlerini yürütmek Halk Sağlığı
Kurumu’nun görevleri arasında yer almaktadır. İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerini
vermek üzere hastanelerin, ağız ve diş sağlığı merkezlerinin v.b. sağlık kuruluşlarının
açılması, işletilmesi, faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi, bu
hastanelerde her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin
verilmesini sağlamakla görevli olarak Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu belirlenmiştir.
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu adına illerdeki yönetimi Halk Sağlığı Müdürlükleri Türkiye
Kamu Hastaneleri adına illerdeki yönetimi de Kamu Hastaneleri Birlikleri yürütmektedir.
273

Birinci basamak sağlık hizmetlerinde ayakta sağlık hizmeti sunulduğu için klinik
hizmetleri yoktur. ve poliklinik hizmetleri Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’ne göre
düzenlenir. İlgili yönetmelikte aile hekimi, kendisine kayıtlı kişileri bir bütün olarak ele alıp
kişiye yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini bir ekip anlayışı içinde
sunmakla, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi,
rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini vermekle ve gerektiğinde hastayı gözlem altına
alarak tetkik ve tedavisini yapmakla görevlendirilmiştir.
İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde poliklinik ve klinik hizmetlerinin
yönetimi Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’ne uygun olarak yapılır.
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’ne göre polikliniklerde dikkat edilmesi
gereken hususlar, çalışma prensipleri, muayene edilecek hasta sayısı, öncelik verilmesi
gereken hastaların kimler olduğu belirlenmiştir.
Kamuda ağız ve diş sağlığı merkezlerinin yönetimi de bu yönetmeliğe uygun olarak
yapılır. Ağız ve diş sağlığı merkezleri; diş hekimliğinin tüm branşlarında koruyucu ve tedavi
edici sağlık hizmetleri ile ayaktan veya gerektiğinde yatarak muayene, tetkik, teşhis ve tedavi
hizmetlerinin yanı sıra ileri tetkik ve tedavilerin de uygulandığı, en az 10 ünit kapasiteli, idari
ve mali bakımdan kendilerine bağlı diş tedavi ve protez merkezleri ile diş poliklinikleri de
açılabilen müstakil sağlık kurumlarıdır. Hekim seçme hakları uygulamaları ağız diş sağlığı
merkezlerinde de geçerli olmak zorundadır.

11.2.2. Özel Hastanelerde Poliklinik ve Klinik Hizmetleri Yönetimi
Özel hastaneler; Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde öngörülen bina, hizmet ve personel
standartlarını haiz olmak kaydıyla yirmi dört saat süreyle sürekli ve düzenli olarak, bir veya
birden fazla uzmanlık dalında hastalara ayakta ve yatırarak muayene, teşhis ve tedavi hizmeti
veren yerlerdir.
Hasta odaları, hasta yatakları, hemşire istasyonları, hasta başına ayrılacak alanlar bu
yönetmeliğe göre düzenlenir.
Poliklinik muayene odaları hasta mahremiyetini koruyacak şekilde düzenlenmiş
olmalıdır. Hasta Hakları Yönetmeliği’ne uygun olarak poliklinik hizmetleri sunulması
gerekir. Poliklinik muayene odalarında uzmanlık dalına uygun araç, gereç ve donanım ile
hasta muayene masası, soyunma bölümü ve lavabo bulunmalıdır. Kadın hastalıkları ve doğum
ile üroloji polikliniklerinde, ayrıca tuvaletin bulunması gerekir. Poliklinik muayene odalarının
kapısında hizmet verilen uzmanlık dalının adı, oda içinde hastaların görebilecekleri bir yerde
o muayene odasında görev yapan hekimlerin diploma ve var ise uzmanlık belgelerinin aslı
veya mesul müdür tarafından tasdiklenmiş bir örneği ile personel çalışma belgesinin
müdürlük onaylı sureti duvarda asılı olarak bulunmalıdır.
Özel hastane kliniklerinde, özel birinci ve ikinci sınıf hasta odaları ile yoğun bakım
hizmetlerinin gereklerine göre, kuvöz, prematüre devamlı bakım, çocuk yoğun bakım,
kardiyovasküler, koroner, dahili ve cerrahi yoğun bakım ile steril oda yatakları bulunmalıdır.
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Kliniklerde hasta odalarının, doğrudan ve yeterli gün ışığı ile aydınlanabilecek
konumda, taban ve duvarlarının düzgün ve kolay temizlenebilecek nitelikte ve dezenfeksiyona
elverişli olmaları şarttır. Kapı genişlikleri en az bir metre on santimetre olarak; hasta
odalarındaki tuvalet ve banyo kapıları dışa açılacak şekilde düzenlenmelidir. İki hasta yatağı
bulunan odaların, gerektiğinde kullanılmak üzere uygun biçimde ayrılabilir olmaları gerekir.
Bir odada ikiden fazla hasta yatağı bulunmamalıdır. Doğrudan gün ışığı almayan,
ziyaretçilerin ve hastane personelinin yoğun kullandığı, hastanın sıhhat ve istirahatını
olumsuz tarzda etkileyecek mekânlarda hasta odası olamaz. Hasta odalarında her yatak için
ayrı olmak üzere, merkezi oksijen ve vakum tesisatı bulunmalıdır. Engelliler için, hasta yatak
sayısı otuz ve altında olan özel hastanelerde en az bir olmak kaydıyla ve ilave her otuz hasta
yatağına bir eklenmek suretiyle, engelli hasta odası tesis edilmelidir. Engelli hasta odalarında
bulunan ıslak hacimler engellilerin kullanımına imkân verecek şekilde düzenlenmelidir.
Merdiven, koridor ve asansörler, ısıtma, havalandırma ve aydınlatma, lavabo, tuvalet ve
banyolar bu yönetmeliğe uygun düzenlenmelidir. Poliklinik muayene odalarında çalışma
süreleri belirlenmiş olmak kaydıyla birden fazla klinisyen çalışabilir. Hasta muayenesinde
Hasta Hakları Yönetmeliğinde öngörülen ilkelere uygun davranmak, hasta mahremiyetine
saygı ilkesine uymak esastır.
Özel hastanelerde polikliniklerde ve kliniklerde sayfa ve sıra numarası verilmiş ve her
sayfası müdürlükçe mühürlenmiş protokol defterlerinin tutulması zorunludur.

11.2.3. Ayakta Sağlık Hizmeti Sunan Özel Sağlık Kuruluşlarında
Poliklinik Hizmetleri Yönetimi
Ayakta teşhis tedavi hizmeti sunan özel sağlık kuruluşlarının poliklinik hizmetlerinin
yönetimi Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
doğrultusunda yapılır. Bu yönetmelikte amaç; ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunulan ve özel
sağlık kuruluşu olarak tanımlanan A Tipi, B Tipi ve C Tipi tıp merkezlerini, A ve B Tipi
poliklinikleri, laboratuvar, müessese ve muayenehaneler ile bu kuruluşların işletimi ile ilgili
kuralları belirlemektir. Ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunan özel sağlık kuruluşları ve özel
muayenehaneler bu yönetmeliğe göre açılır. Bu yönetmeliğe göre A ve B Tipi tıp
merkezlerinin polikliniklerinde;
Poliklinik muayene odaları bu yönetmeliğe uygun şekilde hazırlanmalıdır. Her
poliklinik odası başına en az dört metrekare alan düşecek şekilde bekleme salonları olmalıdır.
Cerrahi uygulama yapacak A ve B Tipi tıp merkezlerinde zorunlu olarak ameliyathane
yapılmalıdır. A ve B Tipi tıp merkezlerinde yönetmeliğe uygun olarak gözlem ünitesi
hazırlanmalıdır. En az bir adet numune/kan alma odası yönetmeliğe uygun olarak
hazırlanmalıdır. Merdiven, koridor, jeneratör ve asansörler yönetmeliğe uygun olarak
hazırlanmalıdır. A Tipi polikliniklerde yönetmeliğe uygun olarak bebek emzirme odası
hazırlanmalıdır. Kapılar sedye ve tekerlekli sandalye geçişine uygun olarak en az 110 cm
genişliğinde olmalıdır.
Özel muayenehanelerin açılışı da bu yönetmeliğe uygun olarak yapılmalıdır.
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11.2.4. Özel Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde Poliklinik Hizmetleri
Yönetimi
Özel Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinde sunulan hizmetler Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti
Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak verilmek zorundadır.
Yönetmeliğe göre A Tipi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde;
Hasta bekleme salonu, yeterli düzeyde aydınlatılan ve havalandırılan poliklinik odası
ve bu odalarda gerekli teçhizat ve lavabo olması gerekir. Hasta ve yakınlarının hareket
alanlarından izole edilmiş bir arşiv olmalıdır. Engellilerin, kadın ve erkeklerin
kullanabilecekleri tuvaletler olmalıdır. Odaların kapısında odanın ne amaçla kullanıldığını
gösteren tabela olmalı ve zemin kolay temizlenebilir malzeme ile kaplanmış olmalıdır.
Merdiven, koridor, jeneratör ve asansörler de bu yönetmeliğe uygun olarak polikliniklerde
hazırlanmış olmalıdır.

11.2.5. Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Poliklinik Hizmetleri
Yönetimi
Buralardaki hizmetler Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı
Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak yürütülür. Poliklinikler için uyulması
gereken şartlar;
Yeterli genişlikte ve rahat şekilde döşenmiş bir hasta kabul alanı ve hasta ve
yakınlarının bekleyebilecekleri en az 20 metrekare büyüklüğünde bekleme alanı olmalıdır.
Hemşirelik hazırlık hizmetlerinin yapılabilmesi için bir açık desk veya oda bulunmalıdır.
Hastaya bilgilendirme yapılabilecek bir oda olmalıdır. Personel için giyinme, çalışma ve
dinlenme odası olmalıdır. Personel ve hastalar için ayrı kadın ve erkek tuvaletleri, lavabo ve
duş olmalıdır. Hasta ve personel için ayrı ayrı hazırlık alanı bulunmalıdır.

11.3. Sağlık Kurumlarında Bilimsel Kurullar ve Komiteler
Poliklinik ve klinik hizmetlerinin başarılı bir şekilde yönetilmesi bazı kurullar
aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu kurullar ve görevleri aşağıdaki gibidir.

11.3.1. Hastane Konseyi
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’ne göre, Yataklı tedavi kurumlarında
başhekimin başkanlığı altında bütün servis, laboratuvar şef veya uzmanları, hastane müdürü
ve başhemşirenin katılması ile bir konsey kurulur. Konsey salt çoğunlukla yılda en az 4 defa
toplanır. Bunun dışında başhekim lüzum gördükçe gündemli olarak konseyi her zaman
toplantıya çağırabilir. Bu toplantılarda kurumla ilgili ilmi ve idari konular görüşülerek
çoğunluk ile alınan kararlar özel karar defterine kaydedilir. Ayrıca bilimsel çalışmaları, hasta
teşhis ve tedavisi ile ilgili hususları düzenleyecek ve yönetecek görevliler veya komiteler
seçilir.
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11.3.2. Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulu
Eğitim hastanelerinde ayrıca başhekimle birlikte genel dal yataklı tedavi kurumlarında
5, özel dal tedavi kurumları ile yataksız kurumlarda 3 şeften oluşan Eğitim Planlama ve
Koordinasyon Kurulu oluşturulur. Kurum amiri kurulun başkanıdır. Üyelerin görev süresi 3
yıldır. Tekrar seçilebilirler.

11.3.3. Sağlık Kurulları
Sağlık kurulları tek tabibin yetkisi dışında kalan hususlarda veya mevzuatta sağlık
kurulu raporu öngörüldüğü hallerde, kişilerin sağlık durumları hakkında karar vermeye yetkili
organlardır. Tedavi, hastalık bildirir, istirahat, ortez-protez için gerekli sağlık kurulu raporları;
var ise ilgili daldan üç uzmanın katılımı ile, aynı dalda üç uzman bulunmaması halinde ise
ilgili dal uzmanı ile birlikte öncelikle bu uzmanlık dalına en yakın uzmanlık dalından olmak
üzere, başhekimin seçeceği diğer dallardan uzmanların katılımı ile üç uzman tabipten
oluşturulacak sağlık kurulunca verilir. İlaç kullanımı ve katkı payı muafiyeti için gerekli
sağlık raporları, her yıl bütçe uygulama tebliğinde belirlenen esas ve usullere göre verilir.
Durum bildirir sağlık raporları için; kurumda en az üç ayrı dal uzmanının bulunması, varsa bu
kurula iç hastalıkları, genel cerrahi, göz, kulak burun boğaz, nöroloji veya ruh sağlığı ve
hastalıkları uzmanının dahil edilmesi, ayrıca, raporun kullanılacağı iş veya yerin özelliğinin
gerektirdiği dal uzmanının veya uzmanlarının bulunması zorunludur. Sağlık kurulu kararları
çoğunlukla alınır. Eşitlik halinde kurul başkanının katıldığı görüş kararlaştırılmış sayılır.

11.3.4. Enfeksiyon Kontrol Komitesi
Yataklı tedavi kurumlarında, hastane enfeksiyonları ile ilgili sorunları tespit etmek,
çözümüne yönelik faaliyetleri düzenleyip yürütmek ve bu kurumlar düzeyinde alınması
gereken kararları gerekli yerlere iletmek üzere Enfeksiyon Kontrol Komitesi kurulur. İlçe
hastanelerinde ve gün hastanelerinde ise Enfeksiyon Kontrol Sorumlusu belirlenir.
Enfeksiyon Kontrol Komitesinin kuruluş, görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları
Yönerge ile belirlenir.

11.3.5. Tıbbi Kayıtlar Komitesi
Bu komite, dosyaların tam olarak tutulmasını garanti altına alır. Aynı zamanda bu
komite, tıbbi kayıtlar ve hasta dosyaları konusundaki formlara, politikalara ve işlemlere karar
verir. Tıbbi kayıtlar hastanelerde kalite güvencesini değerlendirmede çok önemli bir araç
haline geldiği için son zamanlarda tıbbi kayıt komitesi son derece önemli bir rol oynamaya
başlamıştır.

11.3.6. Kullanım Değerlendirme ve Doku Kontrol Komitesi
Bu komite hastanede yapılan bütün cerrahi müdahalelerin gerekli olup olmadığını
inceler. İnsan vücudundan alınan organların alınmasının gerekli olup olmadığı konusundaki
bütün kararlar bu komite tarafından verilmektedir. Doku komitesi, cerrahi tanı konulmuş olan
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hastalara yapılan işlemleri gözden geçirerek bir anlamda hastanedeki gereksiz ameliyatları
azaltmaya yönelik bir tür kontrol mekanizması olarak görev yapar.

11.3.7. Eczane ve İlaç Komitesi
Bu komite ilaçların hastane içinde kullanımı ve kliniklere dağıtımı konusunda
politikalar geliştirir. Hastane ilaç deposunda bulundurulması ve tıbbi personel tarafından
kullanılması öngörülen ilaç listesini onaylar. Ayrıca hastane içinde ilaçların nasıl ve hangi
amaçlarla kullanıldığını, ilaç masraflarını ve ilaçların yan etkilerini izler. Bir başka önemli bir
fonksiyonu da hastane içinde antibiyotik ilaçların kullanımını izlemektir.

11.3.8. Kalite Güvence Komitesi
Bu komite hasta bakımını değerlendirmek için, hasta bakım çıktıları konusunda
gerekli bilgileri toplar ve analiz eder, hastane personel ve diğer komitelerden ihtiyaç duyduğu
bilgilere ulaşır ve daha önceden planlandığı gibi hasta bakımı değerlendirme çalışmalarını
yürütür.

11.3.9. Kan Kullanım Komitesi
Bu komite hastanede yapılan kan transfüzyonlarının gerekli olup olmadığını
değerlendirir. Kan ve kan ürünlerinin uygun bir şekilde depolanması, kullanılması ve
yönetimi konusunda politika ve prosedürleri geliştirir.

11.3.10. Diğer Komiteler
Yukarıdaki komitelerden başka bazı hastanelerde çok daha özel bazı sorumlulukları
olan başka komitelerin kurulduğu görülmektedir. Bu komitelerin önemli olanlarından bazıları
etik ve araştırma değerlendirme komitesidir. Bu komitelerden Etik Komitesi, sağlık
hizmetlerinin sunulmasında ortaya çıkan ahlaki bazı problemler konusunda rehber ve
standartlar geliştirirken Araştırma-Değerlendirme Komitesi, hastalara verilen bütün deneysel
terapileri onaylar ve hastane içinde yapılan deneysel araştırmalar sırasında muhtemel etik,
ahlaki ve hukuki gerekliliklerin yerine getirilmesini sağlar. Ayrıca, satın alma komisyonu ve
muayene-kontrol komisyonları da idari birimlerde kurulması gerekli olan komitelere örnek
olarak verilebilir.
Her hastaneye özgü olarak yönetsel ve tıbbi birimler arasında ortaya çıkan problemlere
yönelik bazı ilave komitelerin de kurulduğu gözlemlenebilmektedir. Bu komitelerin genellikle
hasta bakımı ve yasa koyucuların istedikleri koşulların sağlanıp sağlanmadığı konusunda özel
bazı sorumlulukları vardır.
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Uygulamalar
Sağlık kurumları hizmet üretme özelliği, 24 saat kesintisiz hizmet sunma özelliği
nedeni ile diğer sektörlerden farklı özellikler göstermektedir. Dolayısıyla sağlık kurumları
yönetiminde bilginin yanı sıra deneyim de önemli rol oynamaktadır. Sağlık kurumlarında
uygulama imkânı elde eden yönetici adayları bilgilerini de pekiştirebileceklerdir.
Poliklinik ve klinik hizmetlerinin yönetiminde yöneticinin mevzuata hâkim olması ve
bu bilgilerini uygulamaya yansıtabilmesi önemlidir. Sahaya çıkma imkânı elde eden yönetici
adaylarının; mevzuat bilgisinin yanı sıra kurum kültürü, yönetim araçları, öğrenen örgütöğrenen bireyler, Toplam Kalite Yönetimi, benchmarking kavramlarını öğrenmesi ve bu
bölümde öğrendikleri ile poliklinik ve kliniklerdeki yönetim metotlarını analiz edebilmeleri
uygulama olarak önerilmektedir.
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Uygulama Soruları
1.

Sağlık kurumlarında tıbbi hizmet birimlerinin neler olduğunu araştırınız.

2. Kamu hastanelerinde poliklinik ve klinik hizmetlerinin yönetimi ile ilgili yasal
düzenlemelerin neler olduğunu araştırınız.
3. Özel hastanelerde poliklinik ve klinik hizmetlerinin yönetimi ile ilgili yasal
düzenlemelerin neler olduğunu araştırınız.
4. Ayakta sağlık hizmeti sunan özel sağlık kurumlarıyla aile hekimliğindeki
poliklinik hizmetlerinin benzerlik ve farklılıklarını tartışınız.
5. Bir kamu ve bir özel hastanenin poliklinik ve klinik hizmetlerini inceleyerek
öğrendikleriniz ışığında iki kurumu karşılaştırınız.

280

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; sağlık kurumlarının tıbbi hizmet birimlerinden olan poliklinik ve klinik
hizmetlerinin yönetimi üzerinde durulmuştur. Poliklinik hizmetleri; ayaktan muayene, tetkik,
teşhis ve tedavi hizmetlerinin yapıldığı, hastaların yataklı tedavi kurumlarında ya da birinci
basamak sağlık hizmetlerinin verilmekte olduğu kurumlarda ilk müracaat yerleridir. Klinik
hizmetleri ise; yataklı tedavi kurumlarında hastanın yatırılıp taburcu edildiği süre içinde
aldıkları hizmetlerdir.
Poliklinik ve klinik hizmetlerinin yönetiminde, kamu ya da özel sağlık kurumu farkı
gözetilmeden, yöneticilerin yasal düzenlemelere aykırı olmayan kararlar vermesi
beklenmektedir. Dolayısıyla sağlık kurumu yöneticileri ve yönetici adayları konuları ile
alakalı yasal düzenlemeleri de bilmek zorundadırlar. Sağlık kurumları için ayrı ayrı yasal
düzenlemeler uygulamada yer almaktadır. Bu bölümde; kamu hastaneleri, birinci basamak
sağlık kurumları, özel hastaneler, ayakta sağlık hizmeti sunan özel sağlık kuruluşları, özel
ağız ve diş sağlığı merkezleri ve üremeye yardımcı tedavi merkezlerinde poliklinik ve
kliniklerin yönetiminde hastane yöneticilerinin dikkat etmesi gereken hususlara değinilmiştir.
Sağlık hizmetleri, pek çok farklı mesleğin ekip içinde koordineli bir şekilde çalışması
ile başarılı bir şekilde sunulabilir. Dolayısıyla yöneticiler kurumlarının başarılı olabilmesi için
bir takım kurul ve komiteler kurmalı ve bu kurul ve komitelerin fikir ve önerilerinden de
faydalanmalıdır. Bu bölümde sağlık kurumlarında sıklıkla oluşturulmuş olan kurul ve
komitelerden de bahsedilmiştir. Bu komitelerin sayısı hastanenin büyüklüğüne, hizmet etti
nüfusa göre artırılabilir.
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Bölüm Soruları
1) Ayaktan muayene, tetkik, teşhis ve tedavi hizmetlerinin yapıldığı, hastaların
yataklı tedavi kurumlarında ya da birinci basamak sağlık hizmetlerinin verilmekte olduğu
kurumlarda ilk müracaat yerlerine danışma adı verilir. D/Y?
2) Yataklı tedavi kurumlarında hastanın yatırılıp taburcu edildiği süre içinde aldıkları
hizmetlere klinik hizmetler denir. D/Y?
3) Poliklinik hizmetlerinin öneminin artmasının nedenleri arasında maliyetlerin
azaltılması gösterilemez. D/Y?
4) Koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin planlanmasından,
teknik düzenlemelerin ve standartların belirlenmesinden merkez teşkilatta sorumlu olan birim
Halk Sağlığı Müdürlüğü’dür. D/Y?
5) Hangisi, polikliniklerde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?
a) Karşılama, danışma hizmetleri
b) Bekleme alanları
c) Muayene odaları
d) Klinik hizmetleri
e) Bebek bakım odası
6) Kamuda ikinci ve üçüncü basamakta poliklinik ve klinik hizmetlerinin yönetim
sürecinde özellikle dikkat edilmesi gereken yasal düzenleme “Yataklı Tedavi Kurumları
İşletme Yönetmeliği”dir. D/Y?
Özel Hastaneler Yönetmeliği
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği
Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
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7) Birinci basamakta poliklinik hizmetlerinin yönetiminin illerdeki sorumlusu
hangisidir?
a) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
b) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
c) Halk Sağlığı Müdürlüğü
d) Kamu Hastane Birlikleri
e) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
8) Kişilerin sağlık durumları hakkında karar vermeye yetkili organ hangisidir?
a) Enfeksiyon Kontrol Komitesi
b) Sağlık Kurulu
c) Kalite Güvence Komitesi
d) Tıbbi Kayıtlar Komitesi
e) Kullanım Değerlendirme ve Doku Kontrol Komitesi
9) Hangisi hastanede yapılan cerrahi müdahalelerin gerekli olup olmadığını inceler?
a) Eczane ve İlaç Komitesi
b) Etik Komitesi
c) Kan Kullanım Komitesi
d) Sağlık Kurulu
e) Kullanım Değerlendirme ve Doku Kontrol Komitesi
10) İkinci ve üçüncü basamakta poliklinik ve klinik hizmetlerinin yönetiminin merkez
teşkilattaki sorumlusu hangisidir?
a) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
b) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
c) Halk Sağlığı Müdürlüğü
d) Kamu Hastane Birlikleri
e) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
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Cevaplar
1)Yanlış, 2)Doğru, 3)Yanlış, 4)Yanlış, 5)d, 6)Doğru, 7)c, 8)b, 9)e, 10)b
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12. TESİS YÖNETİMİ
Prof. Dr. Halim İŞSEVER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Binaların Kullanımı
12.1.1. Kullanım Sınıfları
12.1.2. Yüksek Tehlikeli Yerler
12.2. Bina Tehlike Sınıflandırması
12.3. Binalarda Kullanılacak Yapı Malzemeleri
12.4. Kaçış Yolları
12.5. Yangın Güvenlik Holü
12.6. Kaçış Merdiveni Yuvalarının Yeri Ve Düzenlenmesi
12.7. Bina Kullanım Sınıflarına Göre Özel Düzenlemeler Konutlar
12.8. Sağlık yapıları
12.9. Fabrika, İmalathane, Mağaza, Dükkân, Depo, Büro Binaları Ve Ayakta Tedavi
Merkezleri
12.10. Bina Bölümleri ve Tesisleri
12.11. Acil Durum Kontrol Sistemleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Tesis yönetiminin önemini tartışınız.

2.

Acil ve acil durum planı nedir? Sağlık işletmeleri için önemini tartışınız.

3.

Binalardan kaçış yolları nelerdir? Tartışınız.

4.

Kaçış güvenliği esasları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Binaların Kullanımı

Binaların kullanım türleri
hakkında bilgi sahibi olma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Bina Tehlike
Sınıflandırması

Binaların tehlike
durumlarına göre
sınıflandırılmasını
kavrama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Binalarda Kullanılan Yapı
Malzemeleri

Bina ve yapılarda
kullanılan malzeme
türlerini öğrenme

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Kaçış Güvenliği

Acil durumlarda bina
tahliye yöntemlerini
kavramak

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Yapıları

Sağlık yapılarında tesis
güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmak

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar


Yapı



Tesis



Bina



İşletme



Hastane



Tesis Yönetimi
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Giriş
Bu bölümüm amacı; özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina,
tesis ve işletmenin, kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların veya acil durumların can
ve mal kaybının en aza indirilmesi için esasları belirlemektir. Bu bölüm 2007/ 26735 sayılı
resmi gazetede yayımlanan “Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik” ve İşyeri
Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
2013/28710 ten esinlenerek özet olarak hazırlanmıştır.
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12.1. Binaların Kullanımı
Binaların kullanım sınıfları ve yüksek tehlikeli yerler olarak açıklanmaktadır.

12.1.1. Kullanım Sınıfları
Binaların kullanım özelliklerine göre sınıfları aşağıda belirtildiği şekildedir:
Konutlar, Konaklama amaçlı binalar, Kurumsal binalar, Büro binaları, Ticaret amaçlı
binalar, Endüstriyel yapılar, Toplanma amaçlı binalar, Depolama amaçlı tesisler, Yüksek
tehlikeli yerler, Karışık kullanım amaçlı binalar olarak sınıflandırılmaktadır.

12.1.2. Yüksek Tehlikeli Yerler
Parlayıcı ve patlayıcı maddeler ile akaryakıtların imal edildiği, depolandığı, doldurmaboşaltma ve satış işlerinin yapıldığı yerler yüksek tehlikeli yerler olarak değerlendirilir.
Aşağıda belirtilen yerler bu sınıfa girer.

12.2. Bina Tehlike Sınıflandırması
Bir binanın çeşitli bölümlerinde değişik tehlike sınıflarına sahip malzemeler bulunuyor
ise, su ve pompa kapasitesi bina en yüksek tehlike sınıflandırmasına göre belirlenir. Binada
veya bir bölümünde söndürme sistemleri ve kompartıman oluşturulurken, tasarım sırasında
aşağıdaki tehlike sınıflandırması dikkate alınır:
Düşük tehlikeli yerler: Düşük yangın yüküne ve yanabilirliğe sahip malzemelerin
bulunduğu, en az 30 dakika yangına dayanıklı ve tek bir kompartıman alanı 126 m2’den
büyük olmayan yerlerdir.

Orta tehlikeli yerler: Orta derecede yangın yüküne ve yanabilirliğe sahip yanıcı
malzemelerin bulunduğu yerlerdir.
Yüksek tehlikeli yerler: Yüksek yangın yüküne ve yanabilirliğe sahip ve yangının
çabucak yayılarak büyümesine sebep olacak malzemelerin bulunduğu yerlerdir. Binada veya
bir bölümünde, söndürme sistemleri tasarımında uyulacak bina tehlike sınıflandırılması ile
ilgili olarak kullanılan alanlar, eklerde de gösterilmiştir. Binaları inşası konusun bu yazının
içeriği kapsamında olmadığı için değerlendirme dışında tutulmuştur.

12.3. Binalarda Kullanılacak Yapı Malzemeleri
Yangına karşı güvenlik bakımından, kolay alevlenen yapı malzemelerinin inşaatta
kullanılmasına müsaade edilmez. Kolay alevlenen yapı malzemeleri, ancak, bir kompozit
içinde normal alevlenen malzemeye dönüştürülerek kullanılabilir. Duvarlarda iç kaplamalar
ile içte uygulanacak ısı ve ses yalıtımları; en az normal alevlenici, yüksek binalarda ve
kapasitesi 100 kişiden fazla olan sinema, tiyatro, konferans ve düğün salonu gibi yerlerde ise
en az zor alevlenici malzemeden yapılır. Yüksek binalarda ıslak hacimlerden geçen branşman
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boruları hariç olmak üzere, 70 mm’den daha büyük çaplı tesisat borularının en az zor
alevlenici malzemeden olması gerekir. 12.4. Kaçış Güvenliği Esasları
İnsanlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanan her yapı, yangın veya diğer acil
durumlarda kullanıcıların hızla kaçışlarını sağlayacak yeterli kaçış yolları ile donatılır. Kaçış
yolları ve diğer tedbirler, yangın veya diğer acil durumlarda can güvenliğinin yalnızca tek bir
tedbire dayandırılmayacağı biçimde tasarlanır. Her yapının, yangın veya diğer acil
durumlarda yapıdan kaçış sırasında kullanıcıları, ısı, duman veya panikten doğan
tehlikelerden koruyacak şekilde yapılması, donatılması, bakım görmesi ve işlevini sürdürmesi
gerekir. Her yapının içinde, yapının kullanıma girmesiyle her kesimden serbest ve engelsiz
erişilebilen şekilde kaçış yollarının düzenlenmesi ve bakım altında tutulması gerekir.
Herhangi bir yapının içinden serbest kaçışları engelleyecek şekilde çıkışlara veya kapılara
kilit, sürgü ve benzeri bileşenler takılamaz. Zihinsel engelli, tutuklu veya ıslah edilenlerin
barındığı, yetkili personeli sürekli görev başında olan ve yangın veya diğer acil durumlarda
kullanıcıları nakledecek yeterli imkânları bulunan yerlerde kilit kullanılmasına izin verilir.
Her çıkışın açıkça görünecek şekilde yapılması, ayrıca, çıkışa götüren yolun, sağlıklı her
kullanıcının herhangi bir noktadan kaçacağı doğrultuyu kolayca anlayabileceği biçimde
görünür olması gerekir. Kullanıcıların yanlışlıkla çıkmaz alanlara girmemeleri ve kullanılan
odalardan ve mekânlardan geçmek zorunda kalmaksızın bir çıkışa veya çıkışlara doğrudan
erişmeleri için gerekli tedbirler alınır.

12.4. Kaçış Yolları
Kaçış yolları, bir yapının herhangi bir noktasından yer seviyesindeki caddeye kadar
olan devamlı ve engellenmemiş yolun tamamıdır.
Kaçış yolları kapsamına;
Oda ve diğer bağımsız mekânlardan çıkışlar,
Her kattaki koridor ve benzeri geçitler,
Kat çıkışları,
Zemin kata ulaşan merdivenler,
Zemin katta merdiven ağızlarından aynı katta yapı son çıkışına götüren yollar son çıkış
dahildir. Asansörler kaçış yolu olarak kabul edilmez.
Kaçış yollarının belirlenmesinde yapının kullanım sınıfı, kullanıcı yükü, kat alanı,
çıkışa kadar alınacak yol ve çıkışların kapasitesi esas alınır. Kaçış merdivenleri bodrum katlar
dahil bütün katlara hizmet verebilir. Değişik bölümleri veya katları, değişik tipte kullanımlar
için tasarlanan veya içinde aynı zamanda değişik amaçlı kullanımların sürdürüldüğü
yapılarda, yapı bütününe veya kat bütününe ilişkin gerekler, en sıkı kaçış gerekleri olan
kullanım tipi esas alınarak tespit edilir veya her bir yapı bölümüne ilişkin gerekler ayrı ayrı
belirlenir. Tuvaletler, soyunma odaları, depolar ve personel kantinleri gibi mekânlar, holler ve
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koridorlar gibi diğer mekânlara hizmet veren ancak diğer mekânlar ile aynı katta olduğu hâlde
aynı zamanda kullanılmayan mekânların döşeme alanları, yer aldıkları katın kullanıcı yükü
hesaplanmalarında dikkate alınmayabilir. Bir katı geçmeyen açık merdivenler ile bir kat
inilerek veya çıkılarak bina dışına tahliyesi olan kata ulaşılan yürüyen merdivenler ve
rampalar, bina dışına ulaşım noktasına veya korunmuş kaçış noktasına olan uzaklıklar, tek
yönde ve iki yönde korunmuş kaçış yollarına olan uzaklıklar ve yönetmelikte belirtilen
uzaklıklara uygun olmak şartıyla, kaçış yolu olarak kabul edilir. Ancak kullanıcı sayısı 50
kişiyi geçen katlarda kaçış yollarının kapasite ve sayı bakımından en az yarısının korunmuş
olması gerekir.
Kaçış Yolu Sayısı ve Genişliği
Toplam kullanıcı sayısı 50 ila 500 kişi arasında ise kattaki bir kaçış yolunun genişliği
100 cm’den, 501 ila 2000 kişi arasında ise kattaki bir kaçış yolunun genişliği 150 cm’den,
2001 ve daha fazla ise kattaki bir kaçış yolunun genişliği 200 cm’den az olmayacak şekilde
çıkış sayısı bulunur. Kaçış yolu, bu özelliği dışında, yapının mekânlarına hizmet veren
koridor ve hol olarak kullanılıyor ise 110 cm’den az genişlikte olamaz. Hiçbir çıkış veya kaçış
merdiveni veyahut diğer kaçış yolları, hesaplanan bu değerlerden ve 80 cm’den daha dar
genişlikte olamaz. Yüksek binalarda kaçış yollarının ve merdivenlerin genişliği 120 cm’den
az olamaz.
Genişliği 200 cm’yi aşan merdivenler, korkuluklar ile 100 cm’den az olmayan ve 160
cm’den fazla olmayan parçalara ayrılır. Kaçış yolu koridoru yüksekliği 210 cm’den az
olamaz.
Çıkışların ve erişim yollarının açıkça görülebilir olması veya konumlarının simgeler
ile vurgulanması ve her an kullanılabilmesi için engellerden arındırılmış hâlde
bulundurulması gerekir. Bir yapıda veya katlarında bulunan her kullanıcı için, diğer
kullanıcıların kullanımında olan odalardan veya mekânlardan geçmek zorunda kalınmaksızın,
bir çıkışa veya çıkışlara doğrudan erişim sağlanması gerekir.

12.5. Yangın Güvenlik Holü
Yangın güvenlik holleri; kaçış merdivenlerine dumanın geçişinin engellenmesi,
söndürme ve kurtarma elemanlarınca kullanılması ve gerektiğinde engellilerin ve yaralıların
bekletilmesi için yapılır. Hollerin, kullanıcıların kaçış yolu içindeki hareketini
engellemeyecek şekilde tasarlanması şarttır. Yangın güvenlik hollerinin duvar, tavan ve
tabanında hiçbir yanıcı malzeme kullanılamaz ve bu hollerin, yangına en az 120 dakika
dayanıklı duvar ve en az 90 dakika dayanıklı duman sızdırmaz kapı ile diğer bölümlerden
ayrılması gerekir. Yangın güvenlik hollerinin taban alanı, 3 m²’den az, 6 m2’den fazla ve

kaçış yönündeki boyutu ise 1.8 m’den az olamaz. Acil durum asansörü ile yapı yüksekliği
51.50 m’den fazla olan binalarda kaçış merdiveni önüne yangın güvenlik holü yapılması
zorunludur. Acil durum asansörünün yangın merdiveni önündeki güvenlik holüne açılması
gerekir. Yangın güvenlik hollerinin kullanmaya uygun şekilde boş bulundurulmasından, bina
veya işyeri sahibi ve yöneticileri sorumludur.
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Kaçış Yolları Gerekleri
Bütün yapılar için bu Kısımda belirtilen imkânlardan biri veya daha fazlası
kullanılarak kaçış yolları sağlanır. Yapının kullanımda olduğu sürece zorunlu çıkışların
kolayca erişilebilir, kapıların açılabilecek durumda olması ve önlerinde engelleyicilerin
bulunmaması gerekir.
Kaçış Merdivenleri
Yapının ortak merdivenlerinin yangın ve diğer acil hâllerde kullanılabilecek özellikte
olanları, kaçış merdiveni olarak kabul edilir. Kaçış merdivenleri, yangın ve diğer acil hâl
tahliyelerinde kullanılan kaçış yolları bütününün bir parçasıdır ve diğer kaçış yolları
öğelerinden bağımsız tasarlanamazlar. Kaçış merdivenlerinin duvar, tavan ve tabanında hiçbir
yanıcı malzeme kullanılamaz ve bu merdivenler, yangına en az 120 dakika dayanıklı duvar ve
en az 90 dakika dayanıklı duman sızdırmaz kapı ile diğer bölümlerden ayrılır. Kaçış
merdivenlerinin kullanıma uygun şekilde boş bulundurulmasından, bina veya işyeri sahibi ve
yöneticileri sorumludur.
Aksi belirtilmedikçe, 25 kişinin aşıldığı yüksek tehlikeli mekânlar ile 50 kişinin
aşıldığı her mekânda en az 2 çıkış bulunması şarttır. Kişi sayısı 500 kişiyi geçer ise en az 3
çıkış ve 1000 kişiyi geçer ise en az 4 çıkış bulunmak zorundadır. Çıkışların birbirinden
olabildiğince uzakta olması gerekir. Bölünmemiş tek mekânlarda 2 çıkış gerekiyor ise çıkışlar
arasındaki mesafe yağmurlama sistemi bulunmadığı takdirde diyagonal mesafenin 1/2’sinden
ve yağmurlama sistemi mevcut ise diyagonal mesafenin 1/3’ünden az olamaz. Çıkış
mesafelerinin kapıdan alındığı bina kullanım sınıflarında, bir koridor içindeki 2 kaçış
merdiveni arasındaki mesafe, yağmurlama sistemi olmayan yapılarda koridor uzunluğunun
yarısından ve yağmurlama sistemi olan yapılarda ise koridor uzunluğunun 1/3’ünden az
olamaz.

12.6. Kaçış Merdiveni Yuvalarının Yeri Ve Düzenlenmesi
Yangın hangi noktada çıkarsa çıksın, o kotta bütün insanların çıkışlarının sağlanması
için kaçış yollarının ve kaçış merdivenlerinin birbirlerinin alternatifi olacak şekilde
konumlandırılması gerekir. Kaçış yolları ve kaçış merdivenleri, yan yana yapılamaz. Kaçış
merdivenine giriş ile kat sahanlığının aynı kotta olması gerekir. Genel merdivenlerden
geçilerek kaçış merdivenine ulaşılamaz. Kaçış merdiveni yuvalarının yerinin belirlenmesinde,
en uzak kaçış mesafesi ve kullanıcı yükü esas alınır. Merdiven yuvalarının yeri, binadaki
insanların güvenlikle bina dışına kaçışlarını kolaylaştıracak şekilde seçilir. Kaçış
merdivenlerinin, başladıkları kottan çıkış kotuna kadar süreklilik göstermesi gerekir. Kaçış
merdivenlerinin kapasite ve sayı bakımından en az yarısının doğrudan bina dışına açılması
gerekir.
Kaçış merdivenleri: Dışarıda yapılan açık kaçış merdiveni, ilgili gereklere uyulması
şartıyla iç kaçış merdivenleri yerine kullanılabilir. Dış kaçış merdiveninin korunumlu yuva
içinde bulunması şart değildir.

294

Açık dış kaçış merdiveninin herhangi bir bölümüne, yanlardan yatay ve alttan düşey
uzaklık olarak 3 m içerisinde merdivenin özelliklerinden daha az korunumlu kapı ve pencere
gibi duvar boşluğu bulunamaz. Bina yüksekliği 21.50 m’den fazla olan binalarda, bina dışında
açık merdivenlere izin verilmez.
Dairesel merdiven: Dairesel merdivenler; yanmaz malzemeden yapılmaları ve en az
100 cm genişlikte olmaları hâlinde, kullanıcı yükü 25 kişiyi aşmayan herhangi bir kattan, ara
kattan veya balkonlardan zorunlu çıkış olarak hizmet verebilir. Belirtilen şartları sağlamayan
dairesel merdivenler, zorunlu çıkış olarak kullanılamaz. Dairesel merdivenler 9.50 m'den daha
yüksek olamaz.
Basamağın kova merkezinden en fazla 50 cm uzaklıktaki basış genişliği 250 mm’den
az olamaz.
Basamak yüksekliği 175 mm'den çok olamaz. Baş kurtarma yüksekliği 2.50 m'den az
olamaz.
Bodrum kat kaçış merdivenleri: Bir yapının bodrum katına hizmet veren herhangi
bir kaçış merdiveninin, kaçış merdivenlerinde uyulması gereken bütün şartlara uygun olması
gerekir. Normal kat merdiveninin devam ederek bodrum kata hizmet vermesi hâlinde, aşağıda
belirtilen esaslara uyulur: Merdiven, bodrum katlar dâhil 4 kattan çok kata hizmet veriyor ise,
konutlar için özel durumlar hariç olmak üzere, bodrum katlarda merdivene giriş için yangın
güvenlik holü düzenlenir. Herhangi bir acil durumda üst katları terk eden kullanıcıların
bodrum kata inmelerini önlemek için, merdivenin zemin düzeyindeki sahanlığının bodrum
merdiveninden kapı veya benzeri bir fiziki engel ile ayrılması veya görülebilir uygun
yönlendirme yapılması gerekir.
Kaçış yolu kapıları: Kaçış yolu kapılarının en az temiz genişliği 80 cm’den ve
yüksekliği 200 cm’den az olamaz. Kaçış yolu kapılarında eşik olmaması gerekir. Dönel
kapılar ile turnikeler, çıkış kapısı olarak kullanılamaz. Kaçış yolu kapıları kanatlarının,
kullanıcıların hareketini engellememesi gerekir. Kullanıcı yükü 50 kişiyi aşan mekânlardaki
çıkış kapılarının kaçış yönüne doğru açılması şarttır. Kaçış yolu kapılarının el ile açılması ve
kilitli tutulmaması gerekir. Kaçış merdiveni ve yangın güvenlik holü kapılarının; duman
sızdırmaz ve 4 kattan daha az kata hizmet veriyor ise en az 60 dakika, bodrum katlara ve 4
kattan daha fazla kata hizmet veriyor ise en az 90 dakika yangına karşı dayanıklı olması
şarttır. Kapıların, kendiliğinden kapatan düzenekler ile donatılması ve itfaiyecilerin veya
görevlilerin gerektiğinde dışarıdan içeriye girmelerine imkân sağlayacak şekilde olması
gerekir. Kaçış kapısında, tek kanatlı kapıda temiz genişlik, kapı kasası veya lamba çıkıntısı ile
90 derece açılmış kanat yüzeyi arasındaki ölçüdür. Tek kanatlı bir çıkış kapısının temiz
genişliği 80 cm’den az ve 120 cm’den çok olamaz. İki kanatlı kapıda temiz genişlik, her iki
kanat 90 derece açık durumda iken, kanat yüzeyleri arasındaki ölçüdür. Merdivenden tabii
zemin seviyesinde güvenlikli bir alana açılan bütün kaçış yolu kapıları ile bir kattaki kişi
sayısının 100’ü geçmesi hâlinde, kaçış merdiveni, kaçış koridoru ve yangın güvenlik holü
kapıları, kaçış yönünde kapı kolu kullanılmadan açılabilecek şekilde düzenlenir. Kapıların en
çok 110 N kuvvetle açılabilecek şekilde tasarlanması gerekir.
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12.7. Bina Kullanım Sınıflarına Göre Özel Düzenlemeler Konutlar
Bodrum katlar dâhil 4 katı geçmeyen konutlar ile tek evler, ikiz evler ve sıra evler gibi
konutlarda, tek bir kullanıma hizmet veren binalarda veya böyle bir binanın ayrılmış bir
bölümünde kaçışlar, kaçış mesafesi aranmaksızın normal merdivenlerle sağlanabilir. Bu
merdivenlerde başka herhangi bir özellik aranmaz. Kaçış uzaklığı, apartman dairelerinin
kapısından başlanarak ölçülür. Bir apartman dairesi için aynı kat düzeyinde iki kapı
gerektiğinde, yalnızca tek doğrultuda kaçış veya tek bir kaçış merdiveni sağlanıyor ise kaçış
uzaklığı en uzaktaki kapıdan başlanarak ve iki ayrı doğrultuda kaçış imkânı sağlanabiliyor ise
kaçış uzaklığı her bir kapıdan başlanarak ölçülür. Kaçış mesafeleri uygun olmak şartıyla,
binaların sadece konut bölümlerine hizmet veren kaçış merdivenleri aşağıdaki şekilde
düzenlenir:
Yapı yüksekliği 21.50 m’nin altındaki konutlarda korunumsuz normal merdiven kaçış
yolu olarak kabul edilir ve ikinci çıkış aranmaz.
Yapı yüksekliği 21.50 m’den fazla ve 30.50 m’den az olan konutlarda, en az 2
merdiven düzenlenmesi, merdivenlerden en az birisinin korunumlu olması ve her daireden 2
merdivene de ulaşılması gerekir.
Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla ve 51.50 m’den az olan konutlarda, birbirlerine
alternatif, her ikisi de korunumlu ve en az birinde yangın güvenlik holü düzenlenmiş veya
basınçlandırma uygulanmış 2 kaçış merdiveni yapılması mecburidir. Kattaki konutların her
birinin içinden bir yangın güvenlik holünden geçilerek yangın merdivenine ulaşılıyor ise
binanın genel merdiveninin korunumlu olması gerekli değildir.
Yapı yüksekliği 51.50 m’den yüksek olan konutlarda, birbirlerine alternatif ve yangın
güvenlik holü olan ve basınçlandırılan en az 2 kaçış merdiveni yapılması şarttır.
Konut yapılarının farklı amaçla kullanılan bodrum katlarında, konut ile ortak
kullanılan kaçış merdivenlerinin önüne yangın güvenlik holü düzenlenmesi gerekir.

12.8. Sağlık yapıları
Sağlık yapıları kapsamında olan, hastanelerde, yaşlılar için dinlenme ve bakım evleri
ve bedensel ve zihinsel engelliler için olan bakım evlerinde aşağıda belirtilen şartlara uyulur:
Kullanıcı yükü 15 kişiyi aşan herhangi bir hasta yatak odası veya süit oda için
birbirinden uzakta konuşlandırılmış 2 kapı bulunması gerekir. Hastanelerin ve bakımevlerinin
300 m2den büyük olan yatılan katlarının her biri, en az yarısı büyüklüğünde iki veya daha

fazla yangın kompartımanına ayrılır veya korunumlu yatay tahliye alanları teşkil edilir. Yatay
tahliye alanlarının hesaplanmasında kullanıcı yükü 2.8 m²/kişi olarak dikkate alınır.
Hastanelerde koridor genişlikleri 2 m’den az olamaz.
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Toplanma amaçlı binalar: Tiyatro, sinema, oditoryum, konser salonu ve bunlar gibi
sabit koltuklu toplantı amaçlı salonlarda iki koltuk sırası arasındaki geçitlerin aşağıda
belirtilen şekilde olması gerekir:
Salonlarda ve balkonlarda kapılara veya çıkış kapılarına götüren ve genişliği koridor
genişliğinden az olmayan ara dolaşım alanlarının sağlanması gerekir. Koltuk sıralarının
oluşturduğu kümeler arasında dolaşım alanlarının düzenlenmesi ve bir koltuk sırası içindeki
koltuk sayısının yönetmeliğin eklerinde belirtilen şartlara uygun olması gerekir. Sıra iç geçiş
temiz genişliği 30 cm’den az olamaz ve bu genişlik sıranın arkasından otomatik kalkan
koltuklar dâhil olmak üzere, dik durumdaki koltuğun en yakın çıkıntısına kadar yatay olarak
ölçülür. Sıra iç geçiş genişliğinin bütün sıra boyunca sabit tutulması gerekir. Ara dolaşım
alanlarında eğim % 10’u aşmadıkça kot değişimlerinin çözümü için basamak yapılamaz. Ara
dolaşım alanlarında, basamakların eğimi 30 dereceyi veya rampa eğimi % 10’u aştığı
takdirde, koltukları yandan kuşatan korkulukların yapılması gerekir. Ara dolaşım alanlarını
oluşturan basamakların ve rampaların bitiş kaplamalarında kaymayı önleyen malzemeler
kullanılması şarttır. Her bir basamağın, genel aydınlatmanın kesilmesi hâlinde net olarak
görülebilecek şekilde ışıklandırılması gerekir. Karışık kullanım amaçlı binalarda, tiyatro,
sinema veya konser salonlarında gerekli çıkışların sayısının ve kapasitesinin en az yarısının,
kendi kompartımanı kapsamında düşünülmesi gerekir.

12.9. Fabrika, İmalathane, Mağaza, Dükkân, Depo, Büro Binaları Ve
Ayakta Tedavi Merkezleri
Fabrika, imalathane, mağaza, dükkân, depo, büro binaları ve ayakta tedavi
merkezlerinde en az 2 bağımsız kaçış merdiveni veya başka çıkışların sağlanması gerekir.
Ancak, Yapı yüksekliğinin 21.50 m’den az olması, Bir kattaki kullanıcı sayısının 50 kişiden
az olması, Bütün katlarda en fazla kaçış uzaklığının yönetmeliğin ekindeki uzaklıklara uygun
olması, Yapımda yanmaz ürünler kullanılmış olması, İmalât ve depolamada kolay alevlenici
ve parlayıcı maddelerin kullanılmaması, şartlarının hepsinin birlikte gerçekleşmesi hâlinde tek
kaçış merdiveni yeterli kabul edilir.

12.10. Bina Bölümleri ve Tesisleri
Binaların yangın bakımından kritik özellikler gösteren kazan daireleri, yakıt depoları,
sobalar ve bacalar, sığınaklar, otoparklar, mutfaklar, çatılar, yıldırımdan korunma tesisatı,
transformatör, asansörler ve jeneratör gibi kısımlarda alınacak tedbirler bu kısımda
gösterilmemiştir. İlgili yönetmelik maddelerine bakılmalıdır.
Acil Durum Aydınlatması ve Yönlendirmesi
Kaçış yollarında, kullanıcıların kaçışı için gerekli aydınlatmanın sağlanmış olması
şarttır. Acil durum aydınlatması ve yönlendirmesi için kullanılan aydınlatma ünitelerinin
normal aydınlatma mevcutken aydınlatma yapmayan tipte seçilmesi hâlinde, normal kaçış
yolu aydınlatması kesildiğinde otomatik olarak devreye girecek şekilde tesis edilmesi gerekir
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Kaçış yollarının aydınlatılması: Bütün kaçış yollarının ve kaçış merdivenlerinin
aydınlatılması gerekir. Kaçış yollarında aydınlatmanın, bina veya yapıda kaçış yollarının
kullanılmasının gerekli olacağı bütün zamanlarda sürekli olarak yapılması şarttır. Aydınlatma
bina veya yapının genel aydınlatma sistemine bağlı aydınlatma tesisatı ile sağlanır ve doğal
aydınlatma yeterli kabul edilmez.
Acil durum aydınlatması sistemi: Acil durum aydınlatma sistemi; şehir şebekesi veya
benzeri bir dış elektrik beslemesinin kesilmesi, yangın, deprem gibi sebeplerle bina veya
yapının elektrik enerjisinin güvenlik maksadıyla kesilmesi ve bir devre kesici veya sigortanın
açılması sebebiyle normal aydınlatmanın kesilmesi hâllerinde, otomatik olarak devreye
girerek yeterli aydınlatma sağlayacak şekilde düzenlenir. Bütün kaçış yollarında, toplanma
için kullanılan yerlerde, asansörde ve yürüyen merdivenlerde, yüksek risk oluşturan hareketli
makineler ve kimyevi maddeler bulunan atölye ve laboratuvarlarda, elektrik dağıtım ve
jeneratör odalarında, merkezi batarya ünitesi odalarında, pompa istasyonlarında, kapalı
otoparklarda, ilk yardım ve emniyet ekipmanının bulunduğu yerlerde, yangın uyarı
butonlarının ve yangın dolaplarının bulunduğu bölümler ile benzeri bölümlerde ve aşağıda
belirtilen binalarda, acil durum aydınlatması yapılması şarttır:
Hastaneler ve huzur evlerinde ve eğitim amaçlı binalarda
Kullanıcı yükü 200'den fazla olan bütün binalarda
Zemin seviyesinin altında 50 veya daha fazla kullanıcısı olan binalarda
Penceresiz binalarda
Otel, motel ve yatakhanelerde
Yüksek tehlikeli yerlerde
Yüksek binalarda
Acil durum aydınlatmasının normal aydınlatmanın kesilmesi hâlinde en az 60 dakika
süreyle sağlanması şarttır. Acil durum çalışma süresinin kullanıcı yükü 200’den fazla olduğu
takdirde en az 120 dakika olması gerekir. Kaçış yolları üzerinde aydınlatma ünitesi seçimi ve
yerleştirmesi, tabanlarda, döşemelerde ve yürüme yüzeylerinde, kaçış yolunun merkez hattı
üzerindeki herhangi bir noktada acil durum aydınlatma seviyesi en az 1 lux olacak şekilde
yapılır. Acil durum çalışma süresi sonunda bu aydınlatma seviyesinin herhangi bir noktada
0.5 lux’den daha düşük bir seviyeye düşmemesi gerekir. En yüksek ve en düşük aydınlatma
seviyesine sahip noktalar arasındaki aydınlatma seviyesi oranı 1/40’dan fazla olamaz.
Acil durum aydınlatması; kendi akümülatörü, şarj devresi, şebeke gerilimi
denetleyicisi ve lamba sürücü devresine sahip bağımsız aydınlatma armatürleri, bir merkezi
akümülatör bataryasından doğru gerilim veya bir invertör devresi aracılığı ile alternatif
gerilim sağlayan bir merkezi batarya ünitesinden beslenen aydınlatma armatürleri ile sağlanır.
Normal aydınlatma maksadıyla kullanılan aydınlatma armatürleri, acil durum dönüştürme
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kitleri doğrudan armatür muhafazasının içerisinde veya hemen yakınında monte edilerek ve
gerekli bağlantılar yapılarak bağımsız acil durum aydınlatma armatürlerine dönüştürülebilir.
Merkezi batarya veya jeneratörden beslenen acil aydınlatma sistemlerinde, merkezi ünite ile
aydınlatma armatürleri arasındaki bağlantılar metal tesisat boruları içerisinde veya mineral
izolasyonlu veyahut benzeri yangına dayanıklı kablolar ile yapılır. Kendi başlarına acil durum
aydınlatması yapabilen aydınlatma armatürlerine yapılacak şebeke gerilimi bağlantıları
normal aydınlatmada kullanılan tipte kablolarla yapılabilir. Birinci ve ikinci derece deprem
bölgelerinde, kaçış koridorları ve merdivenlerindeki acil aydınlatmanın, kendi başlarına
çalışabilen bataryalı acil aydınlatma armatürleri ile sağlanması gerekir.
Acil durum yönlendirmesi: Birden fazla çıkışı olan bütün binalarda, kullanıcıların
çıkışlara kolaylıkla ulaşabilmesi için acil durum yönlendirmesi yapılır. Acil durum hâlinde,
bina içerisinde tahliye için kullanılacak olan çıkışların konumları ve bina içerisindeki her bir
noktadan planlanan çıkış yolu bina içindekilere gösterilmek üzere, acil durum çıkış
işaretlerinin yerleştirilmesi şarttır.
Yönlendirme işaretlerinin aydınlatması acil durum özelliklere sahip acil aydınlatma
üniteleri ile dışarıdan aydınlatma suretiyle yapılır veya bu aydınlatmada, aynı özelliklere ve
içeriden aydınlatılan işaretlere sahip acil durum yönlendirme üniteleri kullanılır.
Acil durum yönlendirmesinin normal aydınlatmanın kesilmesi hâlinde en az 60 dakika
süreyle sağlanması gerekir. Kullanıcı yükünün 200’den fazla olması hâlinde, acil durum
yönlendirmesinin çalışma süresinin en az 120 dakika olması şarttır.
Yönlendirme işaretleri; yeşil zemin üzerine beyaz olarak, ilgili yönetmelik ve
standartlara uygun sembolleri ve normal zamanlarda kullanılacak çıkışlar için “ÇIKIŞ”, acil
durumlarda kullanılacak çıkışlar için ise, “ACİL ÇIKIŞ” yazısını ihtiva eder.

Şekil 12.1: Acil Çıkış ve Çıkış Levhaları
Yönlendirme işaretlerinin her noktadan görülebilecek şekilde ve işaret yüksekliği 15
cm’den az olmamak üzere, azami görülebilirlik uzaklığı; dışarıdan veya kenarından
aydınlatılan yönlendirme işaretleri için işaret boyut yüksekliğinin 100 katına, içeriden ve
arkasından aydınlatılan işaretlere sahip acil durum yönlendirme üniteleri için işaret boyut
yüksekliğinin 200 katına eşit olan uzaklık olması gerekir. Bu uzaklıktan daha uzak
noktalardan erişim için gerektiği kadar yönlendirme işareti ilave edilir.
Yönlendirme işaretleri, yerden 200 cm ilâ 240 cm yüksekliğe yerleştirilir. Kaçış
yollarında yönlendirme işaretleri dışında, kaçış yönü ile ilgili tereddüt ve karışıklık
yaratabilecek hiçbir ışıklı işaret veya nesne bulundurulamaz.
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Yönlendirme işaretlerinin hem normal aydınlatma ve hem de acil durum aydınlatma
hâllerinde kaçış yolu üzerinde bütün erişim noktalarından görülebilir olması gerekir.
Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri: Yangın uyarı sistemi; yangın algılama, alarm
verme, kontrol ve haberleşme fonksiyonlarını ihtiva eden komple bir sistemdir. Yangın
algılama sisteminin ve parçalarının TS EN 54’e uygun olarak üretilmesi, tasarlanması, tesis
edilmesi ve işletilmesi şarttır. Yangın uyarı sistemini oluşturan bütün kabloların ve uzak
kontrol ve denetim merkezlerine iletişim maksadıyla kullanılan bütün hatların; kopukluk, kısa
devre ve toprak kaçağı gibi arızalara karşı sürekli olarak denetim altında tutulması gerekir.
Yangın uyarı sisteminin herhangi bir sebeple devre dışı kalması hâlinde, tekrar çalışır duruma
getirilinceye kadar korumasız kalan bölgelerde ilave güvenlik personeli ile denetim yapılır ve
gerekli tedbir alınır.
Algılama ve uyarı sistemi: Yangın algılama ve uyarı sisteminin, el ile, otomatik
olarak veya bir söndürme sisteminden aldığı uyarılardan biri veya birkaçı ile devreye girmesi
gerekir. El ile yangın uyarısı, yangın uyarı butonları ile yapılır. Yangın uyarı butonları yangın
kaçış yollarında tesis edilir. Yangın uyarı butonlarının, bir kattaki herhangi bir noktadan o
kattaki herhangi bir yangın uyarı butonuna yatay erişim uzaklığının 60 m'yi geçmeyecek
şekilde yerleştirilmesi gerekir. Engelli veya yaşlıların bulunduğu yerlerde bu mesafe
azaltılabilir. Tüm yangın uyarı butonlarının görülebilir ve kolayca erişilebilir olması gerekir.
Yangın uyarı butonları, yerden en az 110 cm ve en fazla 130 cm yüksekliğe yerleştirilir.
Aşağıda belirtilen binalarda yangın uyarı butonlarının kullanılması mecburidir.
Konutlar hariç, kat alanı 400 m2’den fazla olan iki kat ile dört kat arasındaki bütün
binalarda,
Konutlar hariç, kat sayısı dörtten fazla olan bütün binalarda,
Konutlar dâhil bütün yüksek binalarda.
Yapı yüksekliği veya toplam kapalı alanı yönetmelikte değerleri aşan binalara
otomatik yangın algılama cihazları tesis edilmesi mecburidir.
Algılama sisteminin gerekli olduğu ve fakat duman algılama cihazlarının kullanımının
uygun veya yeterli olmadığı mahallerde, sabit sıcaklık, sıcaklık artış, alev veya başka uygun
tip algılama cihazı kullanılır. Yangın anında normal baca niteliği olmayan, içinde yanmaya
elverişli madde bulunmayan ve erişilmesi mümkün olmayan boşluklara duman algılayıcı
takılması gerekli değildir.
Bütün algılama cihazlarının periyodik testler ve bakımlar için ulaşılabilir olması
gerekir. Binada otomatik yağmurlama sistemi bulunuyor ise, yağmurlama başlığının açılması
hâlinde yangın uyarı sisteminin otomatik algılama yapması sağlanır. Bu amaçla, her bir zon
hattına su akış anahtarları tesis edilir ve bu akış anahtarlarının kontak çıkışları yangın alarm
sistemine giriş olarak bağlanır. Otomatik yağmurlama sistemi olan yerler, otomatik sıcaklık
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algılayıcıları donatılmış gibi işlem görür. Bu mahallerde otomatik sıcaklık artış
algılayıcılarının kullanılması mecburi değildir.
Binada veya yapıda otomatik veya el ile çalışan diğer gazlı, kuru kimyevi tozlu veya
benzeri sabit söndürme sistemi bulunuyor ise, bunların devreye girdiğinin yangın alarm
sistemi tarafından otomatik olarak algılanması gerekir. Bunu sağlamak üzere, söndürme
sistemlerinden, söndürme sisteminin devreye girdiğini bildiren kontak çıkışları yangın alarm
sistemine giriş olarak bağlanır.
Alarm verme: Bir yangın algılama ve uyarı sisteminin devreye girmesi hâlinde, sesli
ve ışıklı olarak veya data iletişimi ile alarm verme;
Ana kontrol panelinde ve diğer izleme noktalarındaki tali kontrol panellerinde veya
tekrarlayıcı panellerde sesli, ışıklı veya alfa nümerik göstergeleri,
Binanın kullanılan bütün bölümlerinde yaşayanları yangın veya benzeri bir acil
durumdan haberdar etmek için sesli ve ışıklı uyarı cihazları, binada bulunan yangın ve acil
durum mücadele ekiplerinin uyarılması ve itfaiyeye haber verilmesi için sesli ve ışıklı uyarı
cihazları ve direkt hatlar veya diğer iletişim ortamları üzerinden data iletişimi ile yapılır.
Yangın kontrol panelleri: Yangın kontrol panelleri ve tekrarlayıcı paneller aşağıda
belirtilen şekilde olur:
Kontrol ve tekrarlayıcı paneller, binanın, tercihen zemin katında veya kolay ulaşılabilir
bölümünde ve sürekli olarak görevli personel bulunan bir yerinde tesis edilir. Yangın kontrol
panelinin tesis edildiği yerde personelin bulunamadığı zaman aralıkları var ise bu sürelerde
sürekli personel bulunan ikinci bir mahalde veya daha fazla mahalde tekrarlayıcı paneller tesis
edilir.
Yağmurlama sistemi alarm istasyonları: Bir binada yağmurlama sistemi ve
otomatik algılama sistemi kurulması hâlinde, yağmurlama sistemi alarm istasyonları ve akış
anahtarları yangın alarm sistemine bağlanır. Yağmurlama sisteminden gelen alarm uyarıları
ayrı bir bölgesel izleme panelinde veya yangın kontrol panelinde ayrı bölgesel alarm
göstergeleri oluşturularak izlenir. Hat kesme vanalarının izleme anahtarlarının ve yağmurlama
sistemine ilişkin diğer arıza kontaklarının da aynı şekilde yangın alarm sistemi tarafından
sürekli olarak denetlenmesi gerekir.
Gazlı söndürme sistemi alarm ve arıza çıkışları: Bir binada gazlı söndürme sistemi
kurulması hâlinde, binada algılama ve uyarı sistemi var ise, söndürme sisteminin alarm ve
arıza çıkışları, yangın alarm sistemine bağlanarak ayrı bölgesel göstergelerle izlenir.
Duman kontrol ve basınçlandırma sistemleri kontrol ve izlemeleri
Bir binada duman kontrol ve basınçlandırma sistemleri kurulması hâlinde, bu sistemler
ile ilgili arıza ve konum değiştirme sinyalleri ayrı bir bölgesel izleme panelinde veya yangın
kontrol panelinde ayrı bölgesel durum ve arıza göstergeleri oluşturularak izlenir ve kontrol
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edilir. Duman kontrol ve basınçlandırma sistemlerinin el ile kontrolleri ayrı bir kontrol
panelinden yapılabileceği gibi, yukarıda belirtilen izleme panelleri ile birleştirilerek yangın
alarm sistemi bünyesinde de gerçekleştirilebilir.
Sesli ve ışıklı uyarı cihazları: Bir binanın kullanılan bütün bölümlerinde yaşayanları
yangından veya benzeri acil hâllerden haberdar etme işlemleri, sesli ve ışıklı uyarı cihazları
ile gerçekleştirilir. Yangın uyarı butonunun mecburi olduğu yerlerde uyarı sistemi de
mecburidir. Bu madde başlığı “Yangın bölgeleri ve kontrol panelleri” iken, 10/8/2009 tarihli
ve 2009/15316 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 29 uncu maddesiyle metne
işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
Yangın alarm sinyali gecikmesiz olarak, yangın mücadele ekipleri ve yangına
müdahale konusunda eğitilmiş personele ulaştırılmak şartıyla, yangın alarm sinyalinin
gerçekliğinin araştırılmasına imkân verecek şekilde bir ön uyarı sistemine izin verilir.
Tehlikeli maddelerin bulundurulduğu veya işlendiği endüstriyel binalarda ve depolama amaçlı
yapılarda herhangi bir yangın algılamasının otomatik olarak bina tahliye uyarı sistemlerini
harekete geçirmesi gerekir. Bu bina ve yapılarda ön uyarı sistemine izin verilmez. Tahliye
uyarıları, aşağıda belirtilen istisnalar dışında, hem sesli ve hem de ışıklı olarak yapılır:
İşitme engelli kişilerin bulunma ihtimali olmayan alanlarda ışıklı uyarı cihazı
kullanılması mecburi değildir.
Sağlık hizmeti amaçlı binalar için öngörüldüğü takdirde sadece ışıklı uyarı cihazları
kullanılmasına izin verilir.
Tahliye uyarı sistemlerinin, aşağıda belirtilen istisnalar dışında, yapının tamamında
devreye girmesi gerekir:
Yapısı itibarıyla tamamının birden boşaltılması mümkün olmayan binalarda,
başlangıçta sadece yangından etkilenen ve etkilenecek olan bölgelerde uyarı sistemleri
devreye girer. Böyle bir hâlde, binanın düzenli bir şekilde boşaltılabilmesi için, uyarı sistemi,
diğer bölgelerde kademeli olarak devreye sokulacak şekilde tesis edilir.
Yaşlılık, fiziksel veya zihinsel yetersizlik ve benzeri sebeplerle kendi başlarına dışarı
çıkamayacak kişiler bulunan binalarda, sadece bu kişilerin bakımları ve binadan tahliyeleri ile
görevli personele yangın uyarısı verilmesine izin verilir.
Sesli uyarı cihazları binanın her yerinde, yerden 150 cm yükseklikte ölçülecek ve ses
seviyesi ortalama ortam ses seviyesinin en az 15 dBA üzerinde olacak şekilde yerleştirilir.
Uyuma maksatlı bölümler ile banyo ve duşlarda, ses seviyesinin en az 75 dBA olması gerekir.
Sesli uyarı cihazlarının 3 m uzaklıkta en az 75 dBA ve en çok 120 dBA ses seviyesi
elde edilecek özellikte olması şarttır. Acil anons sistemi hoparlörü olan hacimlerde ayrıca
siren sistemi konulması gerekli değildir. Sesli yangın uyarı cihazlarının seslerinin, binada
başka amaçlarla kullanılan sesli uyarıcılardan ayırt edilebilecek özellikte olması gerekir.
Aşağıda belirtilen yerlerde, otomatik olarak yayınlanan ses mesajları ve yangın merkezinden

302

mikrofonla yayınlanan canlı ses mesajları ile binada yaşayanların tahliyesini veya bina
içerisinde yer değiştirmelerini sağlayacak şekilde anons sistemleri kurulması mecburidir:
Binadaki yatak sayısı 200’den fazla olan otel, motel ve yatakhanelerde,
Yapı inşaat alanı 5000 m2’den büyük olan veya toplam kullanıcı sayısı 1000 kişiyi
aşan topluma açık binalarda, alışveriş merkezlerinde, süpermarketlerde, endüstri tesislerinde
ve benzeri binalarda, Yapı yüksekliği 51.50 m’yi geçen bütün binalarda.
Sesli ve ışıklı uyarı cihazları, sadece yangın uyarı sistemi ve diğer acil durum uyarıları
için kullanılır. Anons sistemleri ise, yangın uyarı sistemi ve diğer acil durum anonsları
öncelik almak ve otomatik olarak diğer kullanım amaçlarını devre dışı bırakmak şartıyla,
genel anons ve fon müziği yayını gibi başka amaçlar ile de kullanılabilir.

12.11. Acil Durum Kontrol Sistemleri
Yangın hâlinde otomatik olarak gerekli kontrol fonksiyonlarını yerine getirecek acil
durum kontrol sisteminin;
Yangın sırasında kapanması gereken yangın kapılarını ve diğer açıklıkları kapatma
amaçlı cihazları normal hâlde açık durumda tutan elektromanyetik kapı tutucu ve benzeri
cihazlarının serbest bırakılması,
Merdiven yuvaları ve asansör kuyuları basınçlandırma cihazlarının devreye sokulması,
Duman kontrol sistemlerinin işlemlerini yerine getirmesi,
Acil durum aydınlatma kontrol işlemlerini gerçekleştirmesi,
Güvenlik ve benzeri sebeplerle kilitli tutulan kapıların ve turnikelerin açılması,
Asansörlerin yapılış özelliklerine bağlı olarak yangın esnasında kullanımının
engellenmesi veya tahliye amacıyla itfaiye veya eğitilmiş bina yangın mücadele ekipleri
tarafından kullanılmasının sağlanması,
Mahalli itfaiye ile elektrik işletmesine, belediyeye, polise veya jandarmaya, kurum
amirine, bina sahibine ve gerekli görülen diğer yerlere yangının otomatik olarak haber
verilmesi, özellik ve fonksiyonlarına sahip olması gereklidir.
Acil durum kontrol işlemleri, yangın alarm sisteminin donanım ve yazılım bütünlüğü
içerisinde bulunan kontrol birimleri ile gerçekleştirilir. Kontrol edilen sistemin ve cihazlar ile
ilişkisi bulunan güvenlik sistemlerinin, bina otomasyon sistemleri gibi diğer sistemler
tarafından yapılabilecek her türlü kontrol ve kumanda işlemlerinin, yangın veya benzeri bir
acil durumda yangın kontrol panelinden yapılacak acil durum kontrol işlemlerini hiçbir
şekilde engellememesi gerekir.
Kablolar: Bir yangın sırasında çalışır durumda kalması gereken;
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Yangın kontrol panellerinden, sesli ve ışıklı uyarı cihazlarına, sesli tahliye sistemi
amplifikatör ve hoparlörlerine ve acil durum kontrol cihazlarına giden sinyal ve besleme
kablolarının,
İtfaiye ve yangın mücadele ekiplerine haber vermek için kullanılan kabloların bina
içerisinde kalan kısımlarının,
Ana yangın kontrol paneli ile tali yangın kontrol panelleri ve tekrarlayıcı panellerin
birbirleri arasındaki haberleşme ve besleme kablolarının,
Bütün yangın kontrol panellerine ve tekrarlayıcı panellere enerji sağlayan besleme
kablolarının, yangına karşı en az 60 dakika dayanabilecek özellikte olması şarttır.
Yangına karşı dayanıklı olması gereken kabloların, ilgili standartlara uygun olarak
deneye tabi tutulmuş ve sertifikalı olması gerekir.
Bir yangının algılanmasından sonra uzun süre çalışır durumda kalması gerekli
olmayan yangın uyarı butonlarında, algılayıcılarda ve yangın kontrol panelleri arasındaki
kablolarda ve enerjisi kesildiğinde tehlikeli bir durum oluşmayan elektromanyetik kapı
tutuculara ve benzeri cihazlara giden kablolarda yangına dayanıklılık özelliği aranmayabilir.
Yangın alarm sistemi kablolarının, sistemin sağlıklı ve güvenilir çalışmasını
sağlayacak şekilde yangın algılama, kontrol ve uyarı ekipmanı üreticilerinin diğer
sistemlerden ve enerji taşıyan kablolardan ayrılarak tesis edilmesi gerekir.
Sağlık hizmeti amaçlı binalarda, 100’den fazla kişinin bulunduğu konaklama amaçlı
binalarda ve kullanıcı sayısı 1000’i geçen toplanma amaçlı binalarda her türlü besleme ve
dağıtım kabloları ve kablo muhafazalarında kullanılan malzemelerin halojenden arındırılmış
ve yangına maruz kaldığında herhangi bir zehirli gaz üretmeyen özellikte olması gerekir.
Duman kontrolünün esasları: Doğal duman tahliyesi yapılabilecek yerlerde duman
çekiş bacaları, duman kesicileri ve duman bölmeleri kullanılır. Mekanik duman kontrol
sistemleri olarak iklimlendirme sistemleri özel düzenlemeler yapılarak kullanılır veya ayrı
mekanik havalandırma veya duman kontrol sistemleri kurulur. Duman tahliye ağızları, daima
açık olabileceği gibi, yangın sırasında otomatik olarak veya el ile kolaylıkla açılabilen
mekanik düzenler ile de çalıştırılabilir. Bu tür mekanizmaların sürekli bakım suretiyle işler
durumda tutulması mecburidir.
İklimlendirme ve havalandırma tesisatının duman kontrolünde kullanımı: Yangın
hâlinde, mevcut iklimlendirme ve havalandırma tesisatı duman kontrol sistemi olarak da
kullanılabilir. Bu durumda, bu Yönetmelikte mekanik duman kontrol sistemi için öngörülen
bütün şartlar, iklimlendirme ve havalandırma sistemi için de aranır. Mekanik duman kontrol
sistemleri için tesis edilen havalandırma ve tahliye kanallarının çelik, alüminyum ve benzeri
malzemeden yapılmış olması gerekir. Bütün mekanik havalandırma ve duman tahliye
sisteminde kullanılacak kanalların yeterli sayıda askı elemanları ile bağlanması şarttır. Kanal
kaplama malzemesinin, en azından zor alevlenici malzemeden olması gerekir. Havalandırma
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ve duman tahliye kanallarının, kaçış merdivenlerinden ve yangın güvenlik hollerinden
geçmemesi asıldır. Ancak, çeşitli sebeplerden dolayı, kanalın bu bölümlerden geçmesi
hâlinde, geçtiği bölümün yapısal olarak yangına dayanım süresi kadar yangına dayanacak bir
malzeme ile kaplanması şarttır. Aynı hava santrali ile birden fazla yangın kompartımanının
havalandırılması veya iklimlendirilmesi yapılıyor ise, yangın kompartımanları arası
geçişlerde, üfleme ve emiş kanallarında yangın damperi kullanılması gerekir. Asma tavan
arası ve yükseltilmiş döşeme altı gibi mahallerin plenum olarak kullanılması hâlinde; bu
bölümler içerisinden sadece mineral, alüminyum veya bakır zırhlı kablolar, rijit metal borular
ve sıvı sızdırmaz esnek metal borular geçirilebilir. Bilgisayar, televizyon, telefon ve iç
haberleşme sistemleri kablolarının ve yangın korunum sistemi boruları ile alevlenmeyen
sıvılar taşıyan yanmaz malzemeden boruların kullanılmasına izin verilir. Havalandırma ve
duman tahliye kanallarının yangın kompartımanı duvarlarını delmemesi gerekir. Kanalın
yangına 120 dakika dayanıklı bir yangın kompartımanı duvarını veya katını geçmesi hâlinde,
kanal üzerine yangın kompartımanı duvarını veya katını geçtiği yerde 120 dakika ve
üzerindeki yangın zonu geçişlerinde yangın damperi konulması veya şönt baca veya özel
kelepçe gibi yangın geçişini engelleyen önlemler alınması gerekir. Basınçlandırma sisteminin
kanallarında yangın damperi kullanılmaz. Duman kontrol sistemi uzaktan el ile kumanda
edilerek veya yangın algılama ve uyarı sistemi tarafından otomatik olarak devreye sokulabilir.
Yangının yayılmasında rol oynayan tesisat bacasının ve kanallarının, yangın kompartımanları
hizasında olması ve kompartımanın yangın dayanımını azaltmayacak şekilde yalıtılması
gerekir. Havalandırma kanal ve bacalarının yangın kompartımanlarını aşmalarına özel
detaylar dışında izin verilmez. Hava kanallarının, yanmaz malzemeden yapılması veya
yanmaz malzeme ile kaplanması şarttır. Yapı yüksekliği 51.50 m’nin üzerinde olan binaların
hol ve koridor gibi ortak alanlarında duman kontrol sistemi yapılması mecburîdir.
Kazan dairesi, jeneratör odası, mutfak, otoparklar ve tahıl depolarında duman
kontrolü: Dizel pompa ve acil durum jeneratörünü çalıştırabilmek için mekanik
havalandırmanın gerekli olduğu yerlerde, bu bölümlerin duman tahliye sistemlerinin; diğer
bölümlere hizmet veren sistemlerden bağımsız olarak dizayn edilmesi, havanın doğrudan
dışardan ve herhangi bir egzoz çıkış noktasından en az 5 m uzaktan alınması ve mahallin
egzoz çıkışının da doğrudan dışarıya ve herhangi bir hava giriş noktasından en az 5 m uzağa
atılması gerekir.
Otel, restoran, kafeterya ve benzeri yerlerin mutfaklarındaki pişirme alanlarının
mekanik egzoz sisteminin; binanın diğer bölümlerine hizmet veren sistemlerden bağımsız
olması, egzoz kanallarının, korunmamış yanabilir malzemelerden en az 50 cm açıktan
geçmesi, egzozun doğrudan dışarıya atılması ve herhangi bir hava giriş açıklığından en az 5 m
uzakta olması gerekir. Mutfak dışından geçen egzoz kanalının; geçtiği bölümün veya mutfak
bölümünün yapısal olarak yangına dayanma süresi kadar bir malzeme ile kaplanması, şayet
kanal bir tuğla şaftı içerisinden geçiyor ise, şaftın diğer bölümlerinden ve diğer kanallardan
veya servis elemanlarından ayrılması şarttır. Mutfak egzoz kanallarına yangın damperi
konulamaz. Toplam alanı 2000 m2 yi aşan kazan dairelerinde, kapalı otopark alanlarında ve

bodrum katlardaki depolarda mekanik duman tahliye sistemi yapılması mecburidir. Duman
tahliye sisteminin, binanın diğer bölümlerine hizmet veren sistemlerden bağımsız olması ve
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saatte en az 10 defa hava değişimi sağlaması gerekir. Un, tahıl, kepek, nişasta ve şeker gibi
parlayıcı organik tozlar meydana getiren maddelerin işlendiği, imal veya depo edildiği
yerlerde, bu maddelerin tozlarının toplanmasını önleyecek özel havalandırma tertibatı
yapılması mecburidir. Bu yerlerde soba, ocak ve benzeri açık ateş kaynağı bulundurulması ve
tedbir alınmaksızın kaynak yapılması yasaktır. Doğalgaz, LPG veya tehlikeli maddeler ile
çalışılan yerlerde fanların ve havalandırma motorlarının patlama ve kıvılcım güvenlikli (exproof) olması gerekir. Kablo ve pano tesisatlarının da kıvılcım güvenlikli olması şarttır.
Basınçlandırma sistemi: Konutlar hariç olmak üzere, bütün binalarda, merdiven
kovasının yüksekliği 30.50 m’den fazla ise, kaçış merdivenlerinin basınçlandırılması gerekir.
Bodrum kat sayısı 4’den fazla olan binalarda bodrum kata hizmet veren kaçış merdivenleri
basınçlandırılır. Yapı yüksekliği 51.50 m’den yüksek olan konutların kaçış merdivenlerinin
basınçlandırılması şarttır. Yangın anında acil durum asansör kuyularının yangın etkisi altında
kalmaması için acil durum asansörü kuyularının basınçlandırılması gerekir. Basınçlandırma
fanının dışardan hava emişine algılayıcı konulur; duman algılanması hâlinde, fan otomatik
olarak durdurulur. Basınçlandırma sisteminin yangın algılama ve uyarı sistemi tarafından
otomatik olarak çalıştırılması gerekir. Basınçlandırma fanını el ile çalıştırıp durdurabilmek
için, bir açma kapatma anahtarının bulunması gerekir. Kaçış merdivenlerinde basınçlandırma
yapılmamış ise, merdiven bölümünde açılabilir pencerenin veya merdivenin üzerinde devamlı
havalandırmayı sağlayacak tepe penceresinin bulunması şarttır. Basınç değerleri için ilgili
yönetmelik maddelerine bakılması gerekir.
Sulu Söndürme Sistemleri (Su basınç ve debi değeri):
Sabit boru tesisatı, yangın dolapları sistemi, hidrant sistemi ve yağmurlama sistemi
gibi sulu söndürme sistemleri için yapılmış hidrolik hesaplar neticesinde gerekli olan su
basınç ve debi değerleri, merkezi şebeke veya şehir şebekeleri tarafından karşılanamıyor ise
yapılarda, kapasiteyi karşılayacak yangın pompa istasyonu ve deposu oluşturulması gerekir.
Su depoları ve kaynaklar: Sistemde en az bir güvenilir su kaynağı bulunması şarttır.
Sulu söndürme sistemleri için kullanılacak su depolarının yangın rezervi olarak ayrılmış
bölümlerinin başka amaçla kullanılmaması ve sadece söndürme sistemlerine hizmet verecek
şekilde düzenlenmesi gerekir.
Sulu söndürme sistemleri tasarımında ilgili bina tehlike sınıfları dikkate alınır. Su
deposu hacmi, düşük tehlike için 30 dakika, orta tehlike için 60 dakika ve yüksek tehlike için
90 dakika esas alınarak bulunur. Kullanım alanı yüksek tehlike sınıfı değilse ve yapıda sadece
yangın dolapları sistemi mevcutsa yangın dolapları binanın kullanım suyu sistemine
bağlanabilir ve ayrı bir sistem istenmez. Yapıda sadece çevre hidrant sistemi bulunması
hâlinde, su ihtiyacı, en az 1900 l/dak debiyi 90 dakika süre ile karşılayacak kapasitede olmak
üzere, bina tehlike sınıfına göre yapılacak hidrolik hesaplar ile belirlenir.
Yangın pompaları: Yangın pompaları; sulu söndürme sistemlerine basınçlı su
sağlayan, anma debi ve anma basınç değeri ile ifade edilen pompalardır. Sistemde bir pompa
kullanılması hâlinde, aynı kapasitede yedek pompa olması gerekir. Birden fazla pompa olması
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hâlinde, toplam kapasitenin en az % 50’si yedeklenmek şartıyla, yeterli sayıda yedek pompa
kullanılır. Pompanın çevrilmesi, elektrik motoru yanı sıra içten yanmalı motorlar veya
türbinler ile olabilir.
Yedek dizel motor tahrikli pompa kullanılmadığı takdirde, yangın pompalarının enerji
beslemesi güvenilir kaynaktan ve binanın genel elektrik sisteminden bağımsız olarak sağlanır.
Yangın pompalarının, otomatik hava boşaltma valfi ve sirkülasyon rahatlama valfi gibi
yardımcı elemanlarının bulunması gerekir.
Her pompanın ayrı bir kumanda panosu ve panonun da kilitli olması gerekir. Elektrik
kumanda panosunun, faz hatasının, faz sırası hatasının ve kumanda fazı hatasının bilgi ışıkları
ile donatılması gerekir. Pano ana giriş devre kesicisine pano kilidi açılmadan erişilememesi
gerekir.
Her pompanın ayrı bir kumanda basınç anahtarının olması gerekir. Basınç
anahtarlarının; kumanda panosunun içine yerleştirilmiş, su basıncını boru bağlantısıyla
hisseden, su darbelerine karşı korumalı, alt ve üst değerler ayrı ayrı ve bağımsız olarak
ayarlanabilir ve ayarlandıktan sonra kilitlenebilir olması şarttır. Pompa kontrolü basınç
kumandalı; tam veya yarı otomatik olabilir. Pompa odası veya pompa istasyonunda elektrik
motor tahrikli pompalar için +4 °C ve dizel motor tahrikli pompalar için +10 °C üzerinde
sıcaklığın sürekli sağlanabilmesi için uygun gereçler sağlanır. Pompa istasyonunda, servis,
muayene ve ayar gerektiren cihazların çalışma alanı etrafında acil aydınlatma sağlanması
şarttır. Zemin yeterli bir drenaj için eğimli hazırlanarak suyun pompadan, sürücüden ve
kontrol panosu gibi kritik cihazlardan uzaklaştırılması sağlanır.
Sabit boru tesisatı ve yangın dolapları: Tesisatın amacı, bina içinde yangın ile
mücadelede güvenilir ve yeterli suyun sağlanmasıdır. Bunun için, bina içinde itfaiye su alma
hattı ve yangın dolapları tesis edilir: İtfaiye su alma hattı; yangın ile mücadelede, itfaiye
personeli ve eğitilmiş personel tarafından kullanılmak üzere tesis edilir. İtfaiye su alma hattı
tesisinde aşağıda belirtilen şartlara uyulur: Yüksek binalar ile kat alanı 1000 m2’den fazla
olan alışveriş merkezlerinde, otoparklarda ve benzeri yerlerde ıslak veya kuru sabit boru
sistemi üzerinde, itfaiye personelinin ve eğitilmiş personelin kullanımına imkân sağlayan
bağlantı ağızları bırakılması ve bu bağlantı ağızlarının kaçış merdiveni veya yangın güvenlik
holü gibi korunmuş mekânlarda olması şarttır. Bir boyutu 60 m’yi geçen katlarda yangın
dolabı ve itfaiye su alma ağzı yapılması gerekir. Herhangi bir noktadan su alma ağzına olan
mesafe 60 m’den fazla olamaz.
Sabit boru tesisatı üzerinde bulunan bütün hortum bağlantıları, itfaiyenin kullandığı
normlarda storz tip 50 mm veya 65 mm çapında olur.
Bağlantı ağızlarının, binanın yağmurlama ve yangın dolapları sistemine suyu sağlayan
sabit boru tesisatında bırakılması hâlinde, bu bağlantıların ana kolonlar üzerinden doğrudan
yapılması gerekir.
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Yangın dolapları tesisatı; bina içindeki kişilerin yakındaki küçük bir yangını kontrol
etmesini ve söndürmesini sağlayabilmek üzere, bina içine tesis edilen sabit bir tesisatı ifade
eder. Tesisat, duvarlar üzerine veya kabinler içine monte edilmiş ve kalıcı olarak bir su temin
tesisatına bağlanmış olan sabit birimlerden oluşur. Yangın dolaplarının tesisinde aşağıdaki
şartlara uyulur: Yüksek binalar ile toplam kapalı kullanım alanı 1000 m2’den büyük
imalathane, atölye, depo, konaklama, sağlık, toplanma amaçlı ve eğitim binalarında,
alanlarının toplamı 600 m2’den büyük olan kapalı otoparklarda ve ısıl kapasitesi 350 kW’ın
üzerindeki kazan dairelerinde yangın dolabı yapılması mecburîdir.
Yangın dolapları, her katta ve yangın duvarları ile ayrılmış her bölümde aralarındaki
uzaklık 30 m’den fazla olmayacak şekilde düzenlenir. Yangın dolapları mümkün olduğu
kadar koridor çıkışı ve merdiven sahanlığı yakınına kolaylıkla görülebilecek şekilde
yerleştirilir. Binanın yağmurlama sistemi ile korunması ve katlara itfaiye su alma ağzı
bırakılması hâlinde, yangın dolapları, ıslak tip yağmurlama branşman hattından beslenebilir
ve aralarındaki uzaklık 45 m’ye kadar çıkarılabilir.
Hortumların saklandığı dolabın ve kabinlerin gerekli cihazların döşenmesine izin
verecek büyüklükte olması şarttır. Bunların yangın sırasında hortum ve cihazların
kullanılmasını zorlaştırmayacak şekilde tasarlanması ve sadece yangın söndürme amacı için
kullanılması gerekir. Hortumları serme ve bağlama gibi becerilere sahip eğitilmiş personeli
veya itfaiye görevlisi olmayan yapılarda, yuvarlak yarı-sert hortumlu yangın dolaplarının TS
EN 671-1' e uygun olması şarttır. Hortumun, yuvarlak yarı-sert TS EN 694 normuna uygun,
çapının 25 mm olması, uzunluğunun 30 m'yi aşmaması ve lüle (lans) kapama, püskürtme veya
fıskiye veyahut her üçünü birden yapabilmesi gerekir. İçinde itfaiye su alma ağzı olmayan
yuvarlak yarı-sert hortumlu yangın dolaplarında tasarım debisinin 100 l/dak ve tasarım
basıncının 400 kPa olması şarttır. Lüle girişindeki basıncın 900 kPa’ı geçmesi hâlinde, basınç
düşürücülerin kullanılması gerekir. Yetişmiş yangın söndürme görevlisi bulundurulmak
mecburiyetinde olan yapılarda kullanılabilecek yassı hortumlu yangın dolaplarının TS EN
671-2 standardına uygun olması şarttır. Yassı hortumun; anma çapının 50 mm’yi,
uzunluğunun 20 m’yi geçmemesi ve lüle kapama, püskürtme veya fıskiye veyahut her üçünü
birden yapabilmesi gerekir. Dolap tasarım debisinin 400 l/dak ve tasarım basıncının en az 400
kPa olması şarttır. Lüle girişindeki basıncın 900 kPa’ı geçmesi hâlinde, basınç düşürücü
kullanılır. Binalarda bulunan yangın dolaplarının ve hortum makara sistemlerinin TS EN 6713 standardında belirtilen periyodik bakımlarının, bina sahibi, yönetici veya sorumlu bina
yetkilisi tarafından yaptırılması mecburidir.
Hidrant sistemi: Yapıların yangından korunmasında, ilk müdahalede söndürülemeyen
yangınlara dışarıdan müdahale edebilmek için mümkün olduğunca yapının veya binanın
bütün çevresini kapsayacak şekilde tesis edilecek hidrant sistemi bünyesinde yerleştirilecek
hidrantların, itfaiye ve araçlarının kolay yanaşabileceği ve bağlantı yapabileceği şekilde
düzenlenmesi gerekir. Hidrant sistemi dizayn debisinin en az 1900 l/dak olması şarttır. Debi,
binanın tehlike sınıfına göre artırılır. Hidrant çıkışında 700 kPa basınç olması gerekir.
Hidrantlar arası uzaklık çok riskli bölgelerde 50 m, riskli bölgelerde 100 m, orta riskli
bölgelerde 125 m ve az riskli bölgelerde 150 m alınır. Normal şartlarda hidrantlar, korunan
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binalardan ortalama 5 ilâ 15 m kadar uzağa yerleştirilir. Hidrant sistemine suyu sağlayan boru
donanımında ring sistemi mevcut değil ise, kullanılabilecek en düşük borunun çapının 100
mm olması ve hidrolik hesaba göre belirlenmesi gerekir. Sistemde kullanılacak hidrantların,
ilgili Türk Standartlarına uygun yerüstü yangın hidrantı olması gerekir. Hidrant sisteminde,
hidrant yenilenmesini ve bakım işlemlerinin yapılmasını kolaylaştıracak uygun noktalarda ve
yerlerde yeraltı veya yerüstü veyahut hem yeraltı ve hem de yerüstü hat kesme vanaları temin
ve tesis edilir. İçerisinde her türlü kullanım alanı bulunan ve genel yerleşme alanlarından ayrı
olarak planlanan yerleşim alanlarında yapılacak binaların taban alanları toplamının 5000
m2’den büyük olması halinde dış hidrant sistemi yapılması mecburîdir. Sorumluluk
bölgelerinde hizmette bulunan araçların giremeyeceği veya manevra yapamayacağı, ulaşım
imkânı olmayan yerleşim mahalleri olan belediyeler, buralarda meydana gelebilecek
yangınlara etkili bir şekilde müdahale yapılabilmesi bakımından, bu yerleşim yerlerinin
uygun yerlerine yerüstü yangın hidrantları veya pompa ile teçhiz edilmiş yeterli kapasitede
yangın havuzları ve sarnıçları yaptırmak mecburiyetindedir.
Yağmurlama sistemi: Yağmurlama sisteminin amacı; yangına erken tepki
verilmesinin sağlanması ve yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için belirli bir
süre içerisinde tasarım alanı üzerine belirlenen miktarda suyun boşaltılmasıdır. Yağmurlama
sistemi, aynı zamanda bina içindekilere alarm verilmesi ve itfaiyenin çağrılması gibi çeşitli
acil durum fonksiyonlarını da aktif hâle getirebilir. Yağmurlama sistemi; yağmurlama
başlıkları, borular, bağlantı parçaları ve askılar, tesisat kontrol vanaları, alarm zilleri, akış
göstergeleri, su pompaları ve acil durum güç kaynağı gibi elemanlardan meydana gelir.
Yağmurlama sistemi elamanlarının TS EN 12259’a uygun olması şarttır. Aşağıda belirtilen
yerlerde otomatik yağmurlama sistemi kurulması mecburidir:
Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan konut haricindeki bütün binalarda,
Yapı yüksekliği 51.50 m’yi geçen konutlarda,
Alanlarının toplamı 600 m2’den büyük olan kapalı otoparklarda ve 10’dan fazla aracın
asansörle alındığı kapalı otoparklarda,
Birden fazla katlı bir bina içerisindeki yatılan oda sayısı 100’ü veya yatak sayısı 200’ü
geçen otellerde, yurtlarda, pansiyonlarda, misafirhanelerde ve yapı yüksekliği 21.50 m’den
fazla olan bütün yataklı tesislerde, Toplam alanı 2000 m2’nin üzerinde olan katlı
mağazalarda, alışveriş, ticaret ve eğlence yerlerinde,
Toplam alanı 1000 m2’den fazla olan, kolay alevlenici ve parlayıcı madde üretilen
veya bulundurulan yapılarda.
Yanıcı malzeme içermeyen ve yanıcı malzeme depolanmayan ıslak hacimlere, yanıcı
malzeme ihtiva etmeyen ve yangına dirençli yapı elemanları ile ayrılan yangın merdiveni
yuvalarına, asansör kuyusuna ve gazlı, kuru toz, su sprey ve benzeri diğer otomatik söndürme
sistemleri ile korunan mahallere yağmurlama sistemi yapılmayabilir.
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Su ile genişleyen veya reaksiyona girerek yangının büyümesine sebep olabilecek
maddelerin bulunduğu mahallere yağmurlama sistemi yapılmaz. Yağmurlama sistemi
tasarımının TS EN 12845’e göre yapılması gerekir. Yağmurlama başlıklarının yerleştirilmesi,
kullanım alanının tehlike sınıfı ve yağmurlama başlığının koruma alanı dikkate alınarak
yapılır. Düşük Tehlike ve Orta Tehlike kullanım alanlarında, bir adet standart yağmurlama
başlığı en çok 21 m2 alanı koruyacak şekilde yerleştirilebilir. Birinci ve ikinci derece deprem

bölgelerinde, sismik hareketlere karşı ana kolonların herhangi bir yöne sürüklenmemesi için,
dört yollu destek kullanılması ve 65 mm ve daha büyük nominal çaplı boruların katlardan ana
dağıtım borularına bağlanmasında esnek bağlantılar ile boruların tavanlara tutturulmasında iki
yollu enlemesine ve boylamasına sabitleme askı elemanları kullanılarak boruların kırılmasının
önlenmesi gerekir. Dilatasyon geçişlerinde her üç yönde hareketi karşılayacak detaylar
uygulanır. Yağmurlama sistemi ana besleme borusu birden fazla yangın zonuna hitap ediyor
ise, her bir zon veya kolon hattına akış anahtarları, test ve drenaj vanası ve izleme anahtarlı
hat kesme vanası konulur. Muhtemel küçük çaplı yangınlarda yağmurlama başlığının
patlaması veya birkaçının hasara uğraması hâlinde, hemen değiştirilir ve yangın güvenlik
sisteminin sürekliliğini sağlamak için 6 adetten az olmamak kaydıyla sistemin büyüklüğüne
göre yeterli miktarda yedek yağmurlama başlığı ve başlığın değiştirilmesi için özel anahtarlar
bulundurulur. Yağmurlama sistemini besleyen borular üzerinde kesme vanaları bulunur. Boru
hatlarında bulunan vanaların, bölgesel kontrol vanalarının ve su kaynağı ile yağmurlama
sistemi arasında bulunan bütün vanaların devamlı açık kalmasını sağlayacak tedbirlerin
alınması gerekir. Sistemde basınç düşürücü vana kullanılması hâlinde, her bir basınç düşürücü
vananın önüne ve arkasına birer adet manometre konulur.
İtfaiye su verme bağlantısı: Yüksek binalarda veya bina oturma alanı 1000 m2’den
büyük binalarda veya cephe genişliği 75 m’yi aşan binalarda, itfaiyenin sisteme dışarıdan su
basabilmesi için, sulu yangın söndürme sistemlerine en az 100 mm nominal çapında itfaiye su
verme bağlantısı yapılması şarttır. İtfaiye araçlarının bağlantı ağzına ulaşma mesafesi 18
m’den fazla olamaz.
Köpüklü, gazlı ve kuru tozlu sabit otomatik söndürme ve önleme sistemleri:
Köpüklü, gazlı ve kuru tozlu sabit otomatik söndürme sistemleri; tesisin nitelik ve
ihtiyaçlarına bağlı olarak uygun, güncel, sertifikalı ve ilgili standartlara göre tasarlanır. Suyun
söndürme etkisinin yeterli görülmediği veya su ile reaksiyona girebilecek maddelerin
bulunduğu, depolandığı ve üretildiği hacimlerde uygun tipte söndürme sistemi tesis edilir.
Gazlı yangın söndürme sistemlerinin tasarımında TS ISO 14520 standardı esas alınır. Her
türlü gazlı söndürme sistemleri kurulurken; otomatik gaz boşaltımı sırasında veya sistemin
devreye girdiğini işleticiye ve mahalde çalışan personele bildiren ve kişilerin söndürme
mahallini tahliye etmesini sağlayacak olan sesli ve ışıklı uyarılar temin ve tesis edilmek
zorundadır.
Gazlı yangın söndürme sistemi uygulanacak hacimlerdeki, doğal havalandırma amaçlı
pencerede, kapıda veya duvarda bulunan menfez ve varsa havalandırma bacalarının yangın
algılama ve gaz boşalım anında otomatik olarak kapanacak şekilde dizayn edilmesi gerekir.
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Halon alternatifi gazlar ile tasarımı yapılmış gazlı yangın söndürme sistemlerinde
kullanılan söndürücü gazın, ilgili standartlara göre belgelenmiş uzun süreli kullanım
geçerliliğinin olması gerekir . Sürekli insan yaşamının olmadığı kapalı alanlarda (depo, arşiv,
bilişim sistem odaları ve benzeri) yangın oluşumunu önleyen ve akreditasyona tabi ulusal
veya uluslararası sertifikasyon sistemine sahip oksijen azaltma sistemleri uygulanabilir.
Taşınabilir söndürme cihazları: Taşınabilir söndürme cihazlarının tipi ve sayısı,
mekânlarda var olan durum ve risklere göre belirlenir. Buna göre;
Yangın Türü: Yangın türü, yangının yanmakta olan maddeye göre çeşididir ve dört
sınıfa ayrılır.
A sınıfı yangınlar, yanıcı katı maddeler yangınıdır. Odun, kömür, kağıt, ot,
dokümanlar, plastikler gibi madde yangınları bu sınıfa girer.
B sınıfı yangınlar, yanıcı sıvı maddeler yangınıdır. Benzin, benzol, makine yağları,
laklar, yağlı boyalar, katran, asfalt gibi madde yangınları bu sınıfa girer.
C sınıfı yangınlar, yanıcı gaz maddeler yangınıdır. Metan, propan, bütan,
sıvılaştırılmış petrol gazı (SPG), asetilen, havagazı, hidrojen gibi gaz yangınları bu sınıfa
girer.
D sınıfı yangınlar, lityum, sodyum, potasyum, alüminyum, magnezyum gibi yanabilen
hafif ve aktif metallerle, radyoaktif maddeler yangınıdır.
A sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle çok maksatlı kuru kimyevi tozlu
veya sulu,
B sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru kimyevi tozlu,
karbondioksitli veya köpüklü,
C sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru kimyevi tozlu veya
karbondioksitli, ç) D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru metal tozlu,
söndürme cihazları bulundurulur. Hastanelerde, huzurevlerinde, anaokullarında ve benzeri
yerlerde sulu veya temiz gazlı söndürme cihazlarının tercih edilmesi gerekir. Düşük tehlike
sınıfında her 500 m2, orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m² yapı inşaat alanı için

1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık kuru kimyevî tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın
söndürme cihazları bulundurulması gerekir.

Otoparklarda, depolarda, tesisat dairelerinde ve benzeri yerlerde ayrıca tekerlekli tip
söndürme cihazı bulundurulması mecburidir.
Söndürme cihazları dışarıya doğru, geçiş boşluklarının yakınına ve dengeli dağıtılarak,
görülebilecek şekilde işaretlenir ve her durumda kolayca girilebilir yerlere, yangın
dolaplarının içine veya yakınına yerleştirilir. Söndürme cihazlarına ulaşma mesafesi en fazla
25 m olur. Söndürme cihazlarının, kapı arkasında, yangın dolapları hariç kapalı dolaplarda ve
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derin duvar girintilerinde bulundurulmaması ve ısıtma cihazlarının üstüne veya yakınına
konulmaması gerekir. Ancak, herhangi bir sebeple söndürme cihazlarının doğrudan
görünmesini engelleyen yerlere konulması halinde, yerlerinin uygun fosforlu işaretler ile
gösterilmesi şarttır.
Taşınabilir söndürme cihazlarında söndürücünün duvara bağlantı asma halkası
duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde yerleştirilir ve 4 kg’dan daha ağır ve 12 kg’dan hafif
olan cihazların zeminden olan yüksekliği yaklaşık 90 cm’yi aşmayacak şekilde montaj yapılır.
Arabalı yangın söndürme cihazlarının TS EN 1866 ve diğer taşınabilir yangın
söndürme cihazlarının TS 862- EN 3 kalite belgeli olması şarttır.
Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolü ve bakımı TS ISO 11602-2
standardına göre yapılır. Söndürme cihazlarının bakımını yapan üreticinin veya servis
firmalarının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. Servis veren firmalar,
istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermek zorundadır. Söndürme cihazlarının
standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda yılda bir kez yerinde genel kontrolleri yapılır
ve dördüncü yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri
yapılır. Cihazlar dolum için alındığında, söndürme cihazlarının bulundukları yerleri tehlike
altında bırakmamak için, servisi yapan firmalar, bakıma aldıkları yangın söndürme
cihazlarının yerine, aldıkları söndürücü cihazın özelliğinde ve aynı sayıda kullanıma hazır
yangın söndürme cihazlarını geçici olarak bırakmak zorundadır. Binalara konulacak yangın
söndürme cihazlarının cinsi, miktarı ve yerlerinin belirlenmesi konusunda, gerekirse mahalli
itfaiye teşkilatının görüşü alınabilir. Yönetmelikte öngörülen yangın söndürme sistemlerinin,
bina sahibi, yöneticisi veya bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisinin
sorumluluğu altında, ilgili standartlarda belirtilen sistemin gerektirdiği periyodik kontrole,
teste ve bakıma tabi tutulması şarttır. Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması ile
ilgil bölüme değinilmemiştir. Gerekli hallerde yönetmeliğe bakılabilir.
Yapı, bina, tesis ve işletmelerde yangın güvenliğinden; kamu ve özel kurum ve
kuruluşlarda en büyük amir, diğer bina, tesis ve işletmelerde ise sahip veya yöneticiler
sorumludur. Ekiplerin kurulması için sayıların ne kadar olmanın konusunda, 6331 sayılı
yasada belirtilen acil durum planları ile ilgili yönetmeliklere, sivil savunma kanununda
belirtilen yönetmeliklere, bu bölümün yazılmasında rehber alınan ilgili yönetmeliklere
bakılarak ortak ekiplerin kurulması uygundur. Sayılarda çelişki olması için ekip sayılarına
değinilmemiştir. Acil durum ekiplerinin personeli; bina sahibi, yöneticisi veya amirinin
sorumluluğunda yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma, ilk yardım
faaliyetleri, itfaiye ile işbirliği ve organizasyon sağlanması konularında, mahalli itfaiye ve
sivil savunma teşkilatlarından yararlanılarak eğitilir ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve
becerileri artırılır. Ekip personeli ile binadaki diğer görevliler, yangın söndürme alet ve
malzemelerinin nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında
tatbikî eğitimden geçirilir. Binada senede en az 1 kez söndürme ve tahliye tatbikatı yapılır.
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Uygulamalar
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışılan ve 28339 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’nu incelemeniz
tavsiye edilir.
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Uygulama Soruları
1.

Kanunla ilgili eksik bulduğunuz noktalar nelerdir?

2.

Kanuna ilave etmek istediğiniz madde var mıdır?

3.

Sağlık işletmelerinde İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yerini tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde bina kullanım esaslarını, bina tehlike sınıflandırmalarını, binalarda
kullanılan yapı malzemelerini, tehlikeli durumlarda kaçış yollarını, sağlık yapılarını, acil
durum kontrol sistemlerini ve bunların sağlık işletmelerinde uygulamalarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Yanmakta olan çok katlı bir binada asansör kullanmak risklidir? D/Y?
2) Bilgisayar vb. elektronik hassas cihazları yangınlarının söndürülmesinde kuru
kimyasal tozlu söndürme cihazlarının tercih edilmemesinin sebebi yangını geç söndürmesidir.
D/Y?
3) Kontrolü yapılmış modern yangın algılama-alarm ve söndürme sistemleri
karşısında; elle müdahale sisteminin en büyük dezavantajı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Algılama ve ihbar kapasitesinin sınırlı olması
b) Yangın söndürme kapasitesinin yetersizliği
c) Yangından kurtuluş ihtimalinin zayıflığı
d) 7* 24 saatinde tam kapasite çalışamaması
e) Sisteme kolay ulaşılması
4) Demirin paslanması kendi kendine yanmaya en iyi örnektir. D/Y?
5) yangınlarda kullanılan kuru kimyevi tozların özelliklerinden biri de
6) Gaz yangınlarında
aşağıdakilerden hangisidir?

ilk

önce

uygulanması

gereken

söndürme

tekniği

a) Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma
b) Kimyasal reaksiyon
c) Havayı kesme
d) Soğutma
e) Boğma
7) Su hangi sınıf yangınlar için en iyi söndürme aracıdır?
a) C sınıfı
b) D sınıfı
c) A sınıfı
d) B sınıfı
e) E sınıfı
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8) Aşağıdakilerden hangisi soğutma tekniklerinden biri değildir?
a) Su ile soğutma
b) Boğma
c) Kuvvetli üfleme
d) Yanıcı maddeyi dağıtma
e) Buz ile soğutma
9) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre oluşturulacak
yangın ekipleri içinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?
a) Söndürme ekibi
b) Haberleşme ekibi
c) Kurtarma ekibi
d) İlk yardım ekibi
e) Tahliye ekibi
10) Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe göre hangisi kaçış yolu
kabul edilmez?
a) Oda ve diğer bağımsız mekânlardan çıkışlar,
b) Zemin kata ulasan merdivenler,
c) Zemin katta merdiven ağızlarından aynı katta yapı son çıkısına götüren yollar,
d) Asansörler
e) Acil çıkışlar
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11) Portatif yangın söndürme cihazlarının (Örn: 6 Kg. ) zeminden ne kadar
yükseklikte bulunması gerekir?
a) 75 cm
b) 100 cm
c) 90 cm. geçmeyecek yükseklikte.
d) Ölçü ergonomik olarak kişiden kişiye göre değişmelidir
e) 150 cm
12) Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliği'ne göre Yüksek bina nedir?
a) Yapı Yüksekliği 21,5 m'den, Bina yüksekliği 30,5 m'den fazla olan binalar
b) Yapı Yüksekliği 20,5 m'den, Bina yüksekliği 31,5 m'den fazla olan binalar
c) Yapı Yüksekliği 31,5 m'den. Bina yüksekliği 20,5 m'den fazla olan binalar
d) Yapı Yüksekliği 30,5 m'den, Bina yüksekliği 21,5 m'den fazla olan binalar
e) Yapı Yüksekliği 19,5 m'den, Bina yüksekliği 21,5 m'den fazla olan binalar

Cevaplar
1)Doğru, 2)Yanlış, 3)d, 4)Yanlış, 5)Doğru, 6)a, 7)c, 8)b, 9)b, 10)d, 11)c, 12)d
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13. SAĞLIK İŞLETMELERİNDE BİYOMEDİKAL YÖNETİM
Doç. Dr. Selma SÖYÜK
Arş. Gör. Sümeyye Arslan KURTULUŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Biyomedikal Yönetimin Önemi
13.2. Biyomedikal Mühendislik Birimlerinin Ana İşlevleri ve İlişkileri
13.3. Tıbbi Cihaz Yönetimi
13.3.1. Tıbbi Cihaz Alımından Önceki Hizmetler
13.3.2. Tıbbi Cihaz Alımı Esnasındaki Hizmetler
13.3.3.Tıbbi Cihaz Alımı Sonrası Hizmetler
13.3.4. Tıbbi Cihazlarda Satın Alma Yöntemleri
13.3.5. Entegre Hizmet Yönetimi
13.3.6. Üretici/Tedarikçi Firma Tarafından Yapılan Bakım (Ayrı Ayrı Tıbbi Cihaz
Servis Yönetimi)

320

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Sağlık işletmelerinde biyomedikal yönetimin önemini tartışınız.

2.

Biyomedikal mühendislik birimin ana işlevleri nelerdir? Sağlık kuruluşlarında

ilişkili olduğu birimleri tartşınız
3.

Klinik mühendislerin tıbbi cihazlar konusundaki temel görevleri nelerdir?

4.

Tıbbi cihaz alımında dikkat edilecek noktalar nelerdir?

5.

Tıbbi cihaz satın alma süreci hangi aşamalardan oluşmaktadır?

6.

tıbbi cihaz alımından sonraki hizmetler nelerdir? Tartışınız.

7.

Tıbbi cihaz satın alma yöntemleri nelerdir? Avantajları ve dezavantajları ile

birlikte tartışınız.

321

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Sağlık İşletmelerinde
Biyomedikal Yönetimin
Önemi

Alandaki bilimsel bilgiye
ulaşma, güncel literatürü
değerlendirebilme

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Biyomedikal Mühendislik
Birimin Ana İşlevleri Ve
İlişkili Olduğu Birimler

Alandaki bilimsel bilgiye
ulaşma, güncel literatürü
değerlendirebilme

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Tıbbi Cihaz Yönetimi

Alanda sahip olduğu bilgi
birikimini kullanarak,
uygulamaya dönük olarak
çalışabilme

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Tıbbi Cihaz Yönetimi

Kalite yönetimi ve
süreçlerine uygun davranma
ve bu süreçlere katılım

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Tıbbi Cihaz Yönetimi

Sağlık Kurumları
İşletmeciliği alanında çalışan
diğer meslek grupları ile
işbirliği içinde ekip üyesi
olarak sorumluluk alma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar


Biyomedikal yönetim



Biyomedikal mühendislik



Klinik mühendislik



Tıbbi cihaz yönetimi
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Giriş
Mühendisliğin ve teknolojinin biyoloji, tıp ve sağlık hizmetlerindeki temel ve
uygulamalı problemlere uyarlanması baş döndürücü bir hızla gelişmektedir. Yüksek
teknolojinin kullanıldığı modern sağlık merkezlerinde hastalara sunulan hizmetlerin sonuçları
diğerlerinden bariz bir farklılık göstermektedir.
Günümüzde özellikle ileri teknoloji ürünlerinin sağlık sektörünün çeşitli ihtiyaçlarına
cevap verebilecek esneklikte olması, sağlık personelinin enstrümanları kolayca
kullanabilmesi, enstrümanın uzun ömürlü olması, yaygın servis, uygun maliyet ve ortaya
çıkabilecek yeni ihtiyaçlara cevap verebilecek yeni düzeneklerin yapılabilmesi istenmekte, bu
da biyomedikal yönetimin önemini ortaya koymaktadır.
Yüksek teknoloji ürünü tıbbi cihazların, teşhis ve tedavide giderek daha fazla
kullanılması, bütün ülkelerde sağlık hizmetlerinin maliyetini arttırmakta, bu tip cihazların
kullanımı ve çalışır durumda tutulmaları ciddi zorluklar çıkarmaktadır. Bütün bu sorunların
giderilmesi, tıbbi cihazların arızalı kalma sürelerinin en aza indirilmesi, yedek parça ve sarf
malzemelerinin temininin zamanında ve etkin biçimde yapılması ve hastanedeki tüm
cihazların kalibrasyonlarının yapılması, kalibrasyon faaliyetinin sürdürülmesi, Biyomedikal
Mühendisliğin, bir sağlık kuruluşundaki hasta bakım kalitesi ve verimliliğini doğrudan
etkileyecek görevidir. Bu bölümde biyomedikal yönetim ile ilgili temel kavramlar üzerinde
durulduktan sonra, tıbbi cihaz alım süreci, tıbbi cihaz alımından önceki ve sonraki
biyomedikal hizmetler, tıbbi cihaz satın alma yöntemleri konuları üzerinde ayrıntılı bir şekilde
durulacaktır.
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13. Sağlık İşletmelerinde Biyomedikal Yönetim
Günümüzde insan sağlığı üzerinde en fazla durulan konulardan biri haline gelmiştir.
Bireylerin hem fizyolojik, hem psikolojik hem de toplumsal olarak daha iyi bir yaşam sürmesi
için iyileştirme çabaları her alanda devam etmektedir. Hastanelerde teşhis ve tedavi
yöntemlerini geliştirmek için, yüksek teknoloji ürünü sistem ve süreçler kullanılmaktadır.
Önceleri tahmine dayanan hasta tanıları şimdi tomografi, anjiyografi, ultrasound, manyetik
rezonans, gama kamera gibi görüntüleme cihazları, mikrobiyoloji, biyokimya alanındaki
gelişmelerle birlikte ve genetik mühendisliği kullanılarak kişiye yönelik hastalık teşhis ve
tedavilerine yönelmiştir. Ayrıca mikrocerrahi’deki ve nano teknoloji alanındaki gelişmeler de
fonksiyonel protezlerin ve ileri ölçüm ve izleme tekniklerinin kullanımını arttırmakta ve
böylece kişinin yaşam kalitesini yükseltmek mümkün olmaktadır.

13.1. Biyomedikal Yönetimin Önemi
Literatürde; medikal cihaz yönetimi ve/veya tıbbi cihaz yönetimi gibi çeşitli isimlerle
de yer alan biyomedikal yönetim; tıbbi cihazların satın alınması, kurulumu, işletmeye
alınması, bakım-onarım ve kalibrasyonlarının yapılması konularına sistematik bir yaklaşım
getiren bilim dalıdır. Tıbbi cihazların yönetiminden sorumlu olan kişilere; bu cihazların
kullanımından kaynaklanan risklerin minimize edilmesi, ekonomik kaynaklarının
optimizasyonunun sağlanması gibi konularda bakış açısı kazandırması dolayısıyla önem arz
eden bir yapıya sahiptir. Tıbbi teknoloji ihtiyaçlarının tanımlanmasında tıp dünyası ile yakın
işbirliği halinde olması, hekimle ortak dili konuşabilmesi, biyomedikal mühendisliğine olan
gereksinimi ortaya çıkarmaktadır. Ülkemizde kurgulanan biyomedikal mühendisliği
uygulamaları sağlık kurumlarındaki tıbbi cihazların işletilmesi amaçlıdır. Günümüzde,
hastanelerde yaklaşık yirmi bin farklı tür tıbbi cihaz ve sistem kullanılmakta olup,
ülkemizdeki kullanılan biyomedikal cihaz ve sistem sayısı son yirmi yılda yedi kat artmıştır .
Sağlık kuruluşlarında tıbbi cihazların bu nedenli yoğun kullanılması, biyomedikal yönetimin
önemini daha da artırmış ve bu alanda yetişmiş profesyonellere daha fazla ihtiyaç duyulur
olmuştur. 1950’lili yıllarda tıbbi cihazların gelişmeye başlaması, tıp bilimini, bu cihazlara
bağımlı hale getirmiş ve klinik mühendisliği de bu durum sonucunda ortaya çıkmış ve modern
tıp ile mühendislik arasında bir köprü oluşturmuştur. Biyomedikal mühendisliğinin tanımına
bakmak gerekirse; biyoloji ve tıp alanındaki problemleri çözmek için mühendislik ile fizik,
kimya, biyoloji ve matematik gibi temel fen bilimlerinin ilkelerini ve yöntemlerini uygulayan,
elektronik ve bilişim teknolojisini kullanan, sektörün işini kolaylaştıracak yenilikler getirmeyi
amaçlayan yeni bir mühendislik alanıdır. Mühendislik ile yaşam bilimleri arasında bağlantıyı
sağlayan Biyomedikal Mühendisliği, disiplinler arası bir bilimdir. Biyomedikal Yönetimin
Kapsamını aşağıdaki gibi vermek mümkündür:
 İşletmenin amaç ve bütçesine en uygun, günümüz teknolojilerini kullanan
cihazların tanımlanması ve seçim kriterleri


Yeni alınan cihazların kontrol ve kabul prosedürleri



Sistemlerin işletmeye alınması ve kullanıcı eğitimleri
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İzleme ve denetleme



Koruyucu bakım, onarım ve kalibrasyon



Üretici firma talimatları



İstenmeyen kazaların raporlanması



Tıbbi cihaz envanteri, güncel ve detaylı veri tabanı



Garanti sürelerinin takibi ve periyodik bakım sözleşmeleri

13.2. Biyomedikal Mühendislik Birimlerinin Ana İşlevleri ve İlişkileri
Klinik mühendislik alanında birçok kurum tarafından farklı tanımlamalar yapılmıştır.
Bunlar arasından T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Kurumu 2260 sayılı genelgede
Klinik Mühendislik Birimini aşağıdaki gibi tanımlamıştır:
“Kamu Hastaneleri Birliği, birliğe bağlı sağlık tesisleri ve özellikli sağlık araçlarında
(evde sağlık araçları, hasta nakil ambulansları, acil müdahale ambulansları gibi) bulunan
biyomedikal teknolojilerin etkin finansal ve teknik yönetim hizmetlerini ilgili mevzuatlara
ulusal ve uluslararası standartlara göre yerine getirir veya bu hususlarda ilgili birimlere teknik
destek sağlar”. Klinik mühendisleri hastanelerde tıbbi cihazlar konusunda aşağıdaki temel
görevleri yürütür;


İhtiyaç analizi, planlama ve satın alma



Kurulum, hizmete alma (kamu hastanelerinde muayene-kabul)



Envanter yönetimi



Kullanıcı eğitimleri ve kullanım güvenliğine yönelik faaliyetler



Bakım, onarım ve kalibrasyon yönetimi

 Yeni yapılacak bina ve tesislerde tıbbi cihazlarla ilgili altyapı ihtiyaçlarının
belirlenmesi


Firmalarla iletişim ve koordinasyon



Mevzuat ve kalite konularında uyum

Kısaca özetlemek gerekirse biyomedikal mühendisliğinin sağlık kurumlarında
istihdam edilmiş ve tıbbi cihazların satın alınmasından verimli bir şekilde kullanılmasına
kadar olan tüm süreçlerini kurgulayan bilim dalına klinik mühendisliği denir.
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Klinik mühendislik birimi hastane içerisinde çok yönlü rol oynamaktadır. Klinik
mühendislik biriminde çalışan biyomedikal teknik personeli, klinikte çalışan doktor ve
hemşirelerle, hastane yönetimiyle, tıbbi cihaz satan ve kiralayan firmalarla, araştırma ve
planlama birimleriyle ve hastalarla başarılı bir diyalog kurmak, sorunlara hızlı ve doğru
çözümler üretmek zorundadır. Aşağıdaki şekilde ise klinik mühendisliğin diğer disiplinlerle
olan ilişkisi gösterilmektedir:

Şekil 13.1: Klinik Mühendislik ve İlişkili Olduğu Birimler
Kaynak: (Karagöz, 1998).
Hastanelerde kullanılan tıbbi cihazların verimli ve etkin kullanımı, ayrı bir meslek ve
uzmanlık dalı haline gelmiş biyomedikal mühendislerin sorumluluklarını tam olarak yerine
getirecekleri hizmetlerle mümkün olacaktır. Biyomedikal mühendisleriyle, biyomedikal
teknisyenlerinden oluşan klinik mühendislik birimlerinin görev ve sorumluluklarını aşağıdaki
şekilde sıralamak mümkündür.


Hastane bünyesindeki klinik mühendislik birimlerinin yönetim ve denetimi

 Yeni tıbbi teknolojiyle ilgili planlamalar yapmak ve satın alınma öncesi tıbbi
cihazlarla ilgili değerlendirmelerde bulunmak


Tıbbi cihazlarla ilgili tasarım, modifikasyon, bakım ve onarımlar yapmak
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 Tıbbi cihazların
verimliliklerini kontrol etmek

bakım-onarım

hizmetlerinin

maliyet

analizini

yaparak

 Tıbbi cihazların emniyet ve verimlilik testlerinin biyomedikal teknisyenler
tarafından periyodik olarak yapılması


Yeni alınan ya da onarımdan gelen tıbbi cihazların uygunluklarını incelemek

 Satıcı ve yetkili firmalarla, cihazlarla ilgili bakım onarım ve yedek parça
ihtiyacına yönelik koordinasyonda bulunmak


Tıbbi cihazların envanterini güncelleştirmek ve sayım kontrolünü yapmak

 Tıbbi cihaz ve sistemlerin etkin ve emniyetli bir şekilde kullanılabilmeleri için
ilgili klinik personelini eğitmek


Hastanede mevcut tıbbi cihazlara ait teknik şema ve dokümanları arşivlemek



Yeni üretilen tıbbi cihazlara ait doküman arşivi oluşturmak

 Bakım-onarım ve kalibrasyon hizmetine esas olacak şekilde yıllık bazda yedek
parça ihtiyacını tespit ve tedarik etmek
 Gerek mevcut tıbbi cihazların verimliliklerini arttırmaya, gerekse yeni tıbbi cihaz
tasarımına esas teşkil edecek araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.
Bakanlar kurulunun 2005 yılında yaptığı düzenleme ile yataklı tedavi kurumlarının
bünyesinde biyomedikal hizmetler ve kalibrasyon biriminin kurulması veya dışardan satın
alınması ile ilgili kanun aşağıdaki gibidir:
“Sağlık kurumları; envanterinde görünen tüm tıbbi cihaz, araç-gereç ve ekipmanların
periyodik bakımlarını, amaca uygun olarak kullanılıp kullanılmadıklarını, garanti sürelerinin
takibini, envanterin güncelleştirilmesini, tıbbi cihazların ulusal ve uluslararası düzeyde
belirlenmiş referans değerlere uygun olarak çalışıp çalışmadığının takibini, gerekiyorsa
kalibrasyonlarının yapılmasını ve sonucun takibi hizmetlerini yürütmek üzere, bünyesinde
biyomedikal hizmetler ve kalibrasyon birimi kurar. Sağlık kurumları, bu hizmetleri kendi
kurduğu birim aracılığıyla yürütebileceği gibi dışarıdan hizmet alımı yoluyla da
gördürebilir”.
Bu duruma güzel bir örnek olarak, İstanbul Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan
Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Birimini verilebilir. Söz konusu birim, Şubat 2006’da
kurulmuş olup Merkez ve Tıp Fakülteleri Hastanelerindeki Uydu Ofis ve Laboratuvarlarında,
Birim Koordinatörü ve yardımcıları yönetiminde toplam 12 elektronik mühendisi, 2 makine
mühendisi ve 14 biyomedikal teknikeri personel ile çalışmalarını sürdürmektedir.
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13.3. Tıbbi Cihaz Yönetimi
Günümüz sağlık kuruluşları emek yoğun işletmecilikten teknoloji yoğun işletmeciliğe
hızlı bir geçiş süreci yaşamaktadırlar. Bu geçiş sürecinde de ürettikleri sağlık hizmetinin
kalitesini hem korumak hem de artırmak istemektedirler. Sağlık teknolojisinin hızlı gelişimine
paralel olarak, sağlık hizmetlerinde kalitenin artması, bu teknolojinin ürünü olan tıbbi
cihazların sağlık kuruluşlarında kullanılabilmesine bağlıdır. Sağlık kuruluşlarında etkin ve
verimli bir tıbbi cihaz yönetim sisteminin oluşturulması önem arz etmektedir. Tıbbi cihaz
yönetimi, sağlık kuruluşlarında tıbbi cihaz teknolojisinin uygun olarak seçilmesini, doğru ve
maksimum kapasitede kullanılmasını ve uzun süre kullanılabilir olmasını sağlayan bir
süreçtir.
Tıbbi cihaz ile ilgili bir tanımlama yapmak kolay değildir. Çünkü, tıbbi cihaz türleri ve
bunların alt grupları oldukça çeşitlidir. Tıbbi cihaz çeşitleri ile ilgili güvenilir bir tahmin
yapılamamakla beraber ana kategoriler bazında dünya pazarında yaklaşık 10.000 tıbbi cihaz
türü bulunmaktadır. Bunların değişik versiyonları ve farklı modeller dikkate alındığında
söylenen rakamlar 90.000 ile 1,5 milyon arasında değişmektedir. Ancak 1992 yılında
kurulmuş olan Global Uyumlaştırma Çalışma Grubu (GHTF), 2005 yılında bir tıbbi cihaz
tanımı geliştirmiştir. Oldukça geniş ve hemen her durumu kapsadığı için bu tanım yaygın bir
kabul görmüştür. Özetle bu tanıma göre tıbbi cihaz;
“İnsanda kullanıldıklarında aslî fonksiyonunu farmakolojik, immünolojik veya
metabolik etkiler ile sağlamayan, fakat fonksiyonunu yerine getirirken bu etkiler tarafından
desteklenebilen ve insan üzerinde; hastalığın tanısı, önlenmesi, izlenmesi, tedavisi veya
hafifletilmesi, yaralanma veya sakatlığın tanısı, izlenmesi, tedavisi, hafifletilmesi veya
mağduriyetin giderilmesi, anatomik veya fizyolojik bir işlevin araştırılması, değiştirilmesi
veya yerine başka bir şey konulması, hayatın sürdürülmesinin desteklenmesi, tasarımın
kontrolü, tıbbi cihazın dezenfekte olmasının sağlanması, medikal veya tanı amaçlı veri
sağlanması amacıyla geliştirilmiş herhangi bir enstrüman, aparat, makine, cihaz, implant,
uygulama, in-vitro reaktif veya kalibratör, yazılım, malzeme veya benzeri bir uygulamadır”
Tıbbi Cihaz Yönetimi kapsamında, tıbbi cihaz alımından önceki hizmetler, tıbbi cihaz alımı
sırasındaki hizmetler, tıbbi cihaz alımı sonrası hizmetler (bakım-onarım, kalibrasyon,
güvenlik ve eğitim hizmetleri) ve ar-ge çalışmaları yer almaktadır.

13.3.1. Tıbbi Cihaz Alımından Önceki Hizmetler
Tıbbi Cihaz satın alımından önce bir takım süreçlerin yerine getirilmesi
gerekmektedir. Öncelikle seçilecek olan cihaza karar verilmelidir. Daha sonra alınacak
cihazın tıbbi ve teknik özelliklerini belirleyen teknik şartnamenin hazırlanması, Yeni cihaz
için yerleşim planları oluşturulması gerekmektedir.
Cihaz seçimi; sağlıklı cihaz alımında ilk adım, hangi özellikte cihaz alınması seçimine
karar vermektir. Biyomedikal mühendisler, alınacak tıbbi cihazların teknik özelliklerini,
kullanışını, güvenlik ve maliyet açısından inceleyerek, tıp personeliyle iletişim kurar, onlara
cihazların özellikleri ile ilgili bilgiler verir. Örneğin; hastanelerde kullanılan EMG cihazları
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birbirinden farklı özellikler göstermektedir. Bu durumda teknik konularda geniş bilgisi
olmayan doktorlar teklif edilen EMG cihazını, ellerindeki broşür ve satıcının verdiği bilgi
içeriğinde değerlendirmektedir. Biyomedikal mühendisler doktorlarla işbirliğine girerek cihaz
seçiminde yardımcı olmaktadırlar. Ayrıca, tıbbi cihazlara ilişkin ihtiyaçların belirlenmesinde;
hastanelerin ihtisas alanlarına, fiziki kapasitelerine ve coğrafi konumlarına göre,
bulundurmaları gereken tıbbi cihazlara ilişkin objektif standartlar bakanlıkça oluşturulmalı ve
maliyet-fayda analizlerine dayanan fizibilite raporları hazırlanmalıdır
Teknik şartnamenin hazırlanması; teknik şartname; alınacak cihazın tıbbi ve teknik
özelliklerini belirleyen yazılı belgedir. Bir başka deyişle, alınacak cihazın anayasası
diyebileceğimiz belgedir. Cihazların satın alımı öncesinde doğru karar vermeyi etkileyen
faktörlerden biri de, cihazın özelliğine uygun teknik şartnamenin hazırlanmasıdır. Tıbbi cihaz
alımlarında standardizasyon, cihaz markasında değil, sadece şartnamede istenilen özellikler
aracılığıyla sağlanabilir. Bakanlık, Temmuz 2002 tarihinden itibaren tüm kamu ve özel sağlık
kuruluşlarının “örnek şartname” olarak faydalanmaları için “Tıbbi Cihaz Teknik
Şartnameleri”ni Internet sitesinde yayımlamıştır. Bu yolla özellikle teknik şartname
hazırlanması konusunda yeterli alt yapısı olmayan birimler için kolay ulaşabilecekleri ve
faydalanabilecekleri güvenli bir bilgi ortamı sağlanmıştır. Bununla birlikte bu şartnameler
hastanelerin ihtiyaçlarını yeteri kadar karşılayamamaktadır. Tıbbi cihazların doğrusunun
seçimi ancak doğru ve ciddi uygulanan satın alma ve tedarik yöntemleri ile ve bunları
uygulayacak yetişmiş uzman elemanlarla olacaktır.
Yeni cihaz için yerleşim planları oluşturmak; alınmasına karar verilen tıbbi
cihazların teknik şartnamesine uygun olarak yapılacak tekliflerin değerlendirilmesi de
biyomedikal mühendislik hizmetlerinin temel fonksiyonudur. İlgili birim doktoruyla birlikte
cihazın teknik ve tıbbi özellikleri göz önüne alınarak en uygun cihazın seçimine karar verilir.
Tıbbi cihazlardan maksimum verimlilik elde edilmesi için uygun yerleşim yerlerinin
önceden planlanması gereklidir. Eğer önceden rasyonel fizibilite yapılırsa, sonradan
doğabilecek sorunlar büyük ölçüde yok edilecektir. Bu hedeflere ulaşabilmek için de
disiplinler arası bir işbirliğine gereksinim vardır.

13.3.2. Tıbbi Cihaz Alımı Esnasındaki Hizmetler
Biyomedikal mühendislerin en önemli sorumluluklarından biri de, yeni alınan
cihazların ön kabul testini yapıp çalıştırarak şartnameye uygun cihaz olup olmadığını tespit
etmektir. Satıcı firmanın getirmeyi vaat ettiği cihaz özellikleriyle, gelen cihazın özelliklerini
uygulamalı olarak karşılaştırmak ve uygunluğuna karar vermektir. Ayrıca, cihazları satın
alımı esnasında kalite, teknik ve fiyat açısından en iyi cihaz veya sistemin seçilmesine
yardımcı olur. Satın alma yönetiminde temel amaç doğru cihazı, doğru fiyat, doğru kalite ve
doğru miktarda doğru yer ve zamanda alabilmektir. Aşağıda Şekil-2’de tıbbi cihaz alımında
dikkat edilmesi gereken noktalar gösterilmiştir:
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Şekil 13. 2: Tıbbi Cihaz Alımında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
http://www.slideshare.net/ErkanTosun1/hastane-ve-salk-kurulularnda(Kaynak:
medikal-cihaz-ynetimi-14945900, et:04.09.2015).
Tıbbi cihaz alım süreci aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:
Sağlık Teknolojilerini değerlendirme: Sağlık teknolojilerinin değerlendirilmesi,
sağlık hizmetleri teknolojisinin özellikleri, etkileri ve/veya sonuçlarının sistematik
değerlendirilmesidir. Teknolojilerin doğrudan beklenen sonuçları olduğu kadar, dolaylı ve
istenmeyen sonuçlarını da irdeler. Klinik etkililik, etik, sosyal ve organizasyonel konuları ele
alan çok disiplinli bir süreçtir.
Cihaz Değerlendirme:
Tıbbi cihaz değerlendirme işi cihazın performans ve
fonksiyonun değerlendirmesine yönelik tecrübe ve araştırmaya dayalı bir süreçtir.
Tedarik Planlama ve İhtiyaç Analizi: Tedarik planlaması, satın alma ve ihtiyaç
analizini içeren bir süreçtir. Tedarik planlama ile alınacak cihazlar, fiyatları, zaman planlamaları,
satın alma yöntemi vb. bilgiler oluşturulmuş olur.
Satın alma: planlanan ürünlerin elde edilmesidir. Bu süreçte öncelikle, ihaleye
çağrının yapılması gerekmektedir. Bu uygulama Kamu İhale Kanunu uyarınca kamu kurum
ve kuruluşlarında zorunludur. Özel sektörde idare teklif ve dokümanları direkt olarak
isteyebilir. Daha sonra tekliflerin alınması, açılması, değerlendirilmesi ile siparişe geçilir ve
sözleşmeler yapılır. Son olarak da ödemelerin nasıl yapılacağı planlanır.
Kurulum: Kurulum işlemi satın alınan tıbbi cihazın planlanan yere konulması ve
gerekiyorsa sabitlenmesini kapsar.

331

Hizmet Alma: Hizmete alma, cihazın kurulumu sonrasında ve ilk kullanımından önce
sözleşme veya şartname gerekliliklerinin kontrolü ve cihazın istenildiği şekilde çalışıp
çalışmadığını kontrol testlerini içeren süreçtir. Kamuya ait sağlık hizmet sunucularında kabul
muayenesi olarak adlandırılır. Klinik destek amaçlı eğitimler de hizmete alma kapsamında
değerlendirilebilir.
İzleme ve Değerlendirme: Mevcut sürecin değerlendirilmesini ve gelecekte yapılacak
planlamalara yol göstermeyi kapsar.
Tıbbi cihaz alım döngüsü Şekil-3’teki gibi özetlenebilir:

Şekil 13.3: Tıbbi Cihazların Alım Döngüsü
(Kaynak:
http://www.slideshare.net/ErkanTosun1/hastane-ve-salk-kurulularndamedikal-cihaz-ynetimi-14945900, et:04.09.2015).
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13.3.3.Tıbbi Cihaz Alımı Sonrası Hizmetler
Tıbbi cihazların alınmasından sonra verimli çalışması, boş durma zamanlarının en aza
indirilmesi amacıyla bakım-onarımlarının, koruyucu bakımlarının, kalibrasyonunun, kullanıcı
eğitiminin, risk ve güvenlik kontrollerinin yapılması gerekmektedir.
Bakım ve Onarım Hizmetleri: Ülkemizde her yıl önemli miktarlarda tıbbi cihaz ithal
edilmekte, fakat bu cihazlar bakım-onarım hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle verimli bir
şekilde kullanılamamaktadır. Bunun sonucu olarak cihazların büyük bir bölümü ya hizmet
dışı kalmakta ya da kısmi hizmet vermektedir. Bakım-onarım hizmetleriyle, cihazların arızalı
gün sayısı en aza indirilerek maksimum fayda sağlanmış olacak ve cihazların arızalı olmasına
bağlı olarak hastaların hastanede gereksiz yatak işgali önlenecektir. Yanlış kullanım, bakımonarım yetersizliği, gelişmemiş koruyucu bakım ve kalibrasyon nedeniyle tıbbi cihazların en
az % 30'unun faaliyet dışı olduğu; Biyomedikal mühendislik hizmetleriyle cihazların bakımonarımı fiyatında, tıbbi bakım kalitesinin geliştirilmesinde ve sağlık hizmetlerinin fiyatında en
az % 20'lik bir azalma olacağı ifade edilmektedir. Bu bölümde yer alan bir Biyomedikal
personeli tarafından,
 Sağlık kuruluşunun bünyesinde bulunan tüm tıbbi cihazlar kodlanarak bir Tıbbi
Cihaz Envanter Yönetim Sistemi oluşturulur.
 Arızalı cihazlar konusunda teknik inceleme yapılarak Teknik Servis Raporu
hazırlanır.


Mümkün olan durumlarda onarım gerçekleştirilir.

 Tıbbi cihazların gerekli periyodlarla koruyucu ve periyodik bakımları yapılarak
cihazların faydalı ömrü uzatılır.


Gerekli durumlarda kullanıcılara cihaz kullanım eğitimleri düzenlenebilir.

Kalibrasyon Hizmetleri: Sağlık hizmetlerinin kalitesindeki diğer önemli temel
taşlarından biri de kalibrasyondur. Medikal kalibrasyon, doğruluğu bilinen bir standart/ölçü
sistemi kullanılarak diğer bir standart, test/ölçü aleti veya sistemin doğruluğunun ölçülmesi,
sapmaların belirlenmesi, mümkün ise ayarlanması veya raporlanmasıdır. Kalibrasyon
sisteminin temel amacı doğruluğu sağlamaktır. Kalibrasyonun amacı, cihazın güvenlik ve
performans açısından kabul edilebilir sınırlar dışında kalan özeliklerini bulup düzeltmektir.
Bu amaçla biyomedikal mühendisliği;
a. Cihazların düzenli olarak kontrol ve kalibrasyonlarının yapılması için program
geliştirmeyi,
b. Periyodik bakım ve kalibrasyonların programlandığı gibi yürütülmesini ve
kayıtlarının tutulmasını sağlayacaktır.
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Eğitim Hizmetleri: Biyomedikal mühendisler; cihazların istenilen doğrulukta
çalışması amacıyla kullanıcı personelin en iyi şekilde yetişmesini sağlamak, bütün klinik ve
üniteler için cihazların kullanımı konusunda hizmet-içi eğitim programları hazırlamakla
yükümlüdürler. Bu eğitimler iki temel asamadan oluşur; birinci aşama kullanıcının alması
gereken temel eğitimken, ikincisi ise cihazın işletilmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi için
gerekli olan her bir cihaz bazındaki özel eğitimdir. Tıbbi cihaz kullanıcılarının eğitimleri,
teknolojik gelişmelere paralel olarak, planlı, programlı ve belli dönemlerde tekrar organize
edilerek yapılmalı ve ilgili tüm personelin bu eğitimi alması sağlanmalıdır. Yeni alınan
cihazların teknik özelliklerine ilişkin eğitimler satıcı firmalar tarafından verilmektedir, Satıcı
firma tarafından verilecek olan eğitimlerin yeterli seviyede olması ve belirli aralıklarla
yinelenmesi gerekir. Bununla birlikte, sağlık kuruluşu içerisindeki tıbbi cihazları kullanacak
olan teknik personelin ve özellikle hekimlerin kurum içi düzenli ve sürekli eğitim
programlarıyla bilgi ve beceri düzeyleri yükseltilmeli ve en son teknolojik gelişmelerden
haberdar olmaları sağlanmalıdır. Kullanıcı eğitiminin yetersiz olması; yanlış kullanıma bağlı
arızalar, cihazın kapasitesinin üstünde çalıştırılması; cihazların yaşam sürecini kısaltmakta,
yanlış ve yetersiz sonuçlar daha çok malzeme kullanımı sorunlarını da beraberinde
getirmektedir. Bu bakımdan kullanıcı eğitimlerinin eksiksiz ve doğru bir şekilde yapılması
gerekmektedir.
Güvenlik Hizmetleri: Biyomedikal mühendisler, birimler arası iletişimi sağlayarak
cihazların ortaya çıkaracağı tehlikelerin saptanması ve ortadan kaldırılmasını sağlayarak bu
olaylardan etkilenen birimlerle koordinasyonu sağlar.
Ar - Ge Çalışmaları: Biyomedikal mühendisler dünyadaki ekonomik ve teknolojik
gelişmeleri incelemek ve kuruluş bünyesinde uygulama olanakları araştırmak, öneriler
geliştirmek, üretim kalitesini arttıran, maliyeti düşüren araştırma çalışmaları yapmak ve aynı
sektörde faaliyet gösteren diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak bu fonksiyonlarını yerine
getirirler.

13.3.4. Tıbbi Cihazlarda Satın Alma Yöntemleri
Satın alma yönetiminde temel amaç doğru cihazı, doğru fiyat, doğru kalite ve doğru
miktarda doğru yer ve zamanda alabilmektir (Akan, 2014). Tıbbi Cihazlar hastaneler
tarafından farklı şekillerde alınabilir. Hastaneler isterlerse, Entegre hizmet yönetimi
metoduyla, isterlerse Üretici/Tedarikçi Firma Tarafından Yapılan Bakım (Ayrı Ayrı Tıbbi
Cihaz Servis Yönetimi) metoduyla tıbbi cihaz satın alma sürecini yönetebilirler.

13.3.5. Entegre Hizmet Yönetimi
Günümüz sağlık tesisleri, yetkili servislerin özel bilgilerle bakımını yaptığı teknolojik
sistemlere bağımlıdır. Farklı firmalar yapılan bakım sözleşmeleri birçok firma ve sözleşmenin
ayrı ayrı ele alınmasını ve programa alınan ya da tamamlanan hizmetlerin takip edilmesini
gerektirir. Ancak Entegre Hizmet Yönetimiyle, ihtiyaçlara uygun tek bir modüler çözüm
sağlanabilir. Üreticiden bağımsız olarak tüm hizmet ihtiyaçlarında tek bir irtibat noktası
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olması avantaj kazandırır. Bu entegre yaklaşım sistemi her zaman mükemmel bir
performansla işletmeyi sağlar.
Entegre Servis Yönetiminin Avantajları ve Dezavantajları:
Entegre tıbbi cihaz hizmet yönetimi avantajları; ihtiyaca uygun özelleştirebilir
çözümler sunabilir, bakım ve onarım anlaşmaları tek bir muhatapla sürdürülebilir, tüm
parçalar için sürekli aynı firma çalışılması maliyetleri düşürebilir, kurumun performans
yönetimi daha etkin hale gelebilir, tıbbi cihazların periyodik bakımı ve takipleri daha kolay ve
sistematik olarak ilerler, hizmetlerin tamamını tek bir firma yapar, verimlilik artışı sağlanır.
Entegre tıbbi cihaz hizmet yönetimi dezavantajları; tek bir firma ile çalışıldığından,
burada tekelcilik uygulaması söz konusu olabilir, bu yüzden yüksek maliyet getirebilir,
cihazlar onarım için gönderildiğinde onarım süresi uzayabilir, anlaşma yapılan firmanın
deneyimsiz olması yüzünden hizmetlerde bir takım problemler yaşanabilir, uygun olmayan
garanti koşulları cihazların verimliliğini düşürüp, maliyeti de yükseltebilir.

13.3.6. Üretici/Tedarikçi Firma Tarafından Yapılan Bakım
Ayrı Tıbbi Cihaz Servis Yönetimi)

(Ayrı

Tek bir modüler yaklaşım ile değil, farklı ve alanında yetkin firmalar tarafından
yapılan bakım sözleşmeleridir.
Ayrı ayrı tıbbi cihaz servis Yönetiminin Avantajları ve Dezavantajları:
Ayrı ayrı tıbbi cihaz servis yönetiminin avantajları; Müdahale standartlarında
devamlılık sağlanır, uygun yedek parka temini kolaylaşır, garanti koşullarının devamı
sağlanır, downtime süresince yedek cihaz temini kolaylaşır.
Ayrı ayrı tıbbi cihaz servis yönetiminin dezavantajları; Farklı firmalar ile girilen
ihalelerde en uygun fiyat tekliflerinin alınması sağlanabilir, ayrı üretici firmalar ile ayrı
anlaşmalar yapılır, kurumsal merkezi otoritenin sarsılma riski vardır, farklı firmalarla olan
ilişkileri takip edebilecek raporlayabilecek kalifiye insan kaynağına ihtiyaç artar, müdahale
süresinde uzamalar yaşanabilir.
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Uygulamalar
Biyomedikal Yönetimin Önemi
Literatürde; medikal cihaz yönetimi ve/veya tıbbi cihaz yönetimi gibi çeşitli isimlerle
de yer alan biyomedikal yönetim; tıbbi cihazların satın alınması, kurulumu, işletmeye
alınması, bakım-onarım ve kalibrasyonlarının yapılması konularına sistematik bir yaklaşım
getiren bilim dalıdır. Tıbbi cihazların yönetiminden sorumlu olan kişilere; bu cihazların
kullanımından kaynaklanan risklerin minimize edilmesi, ekonomik kaynaklarının
optimizasyonunun sağlanması gibi konularda bakış açısı kazandırması dolayısıyla önem arz
eden bir yapıya sahiptir. Tıbbi teknoloji ihtiyaçlarının tanımlanmasında tıp dünyası ile yakın
işbirliği halinde olması, hekimle ortak dili konuşabilmesi, biyomedikal mühendisliğine olan
gereksinimi ortaya çıkarmaktadır. Ülkemizde kurgulanan biyomedikal mühendisliği
uygulamaları sağlık kurumlarındaki tıbbi cihazların işletilmesi amaçlıdır.
Tıbbi Cihaz Yönetimi
Sağlık kuruluşlarında etkin ve verimli bir tıbbi cihaz yönetim sisteminin oluşturulması
önem arz etmektedir. Tıbbi cihaz yönetimi, sağlık kuruluşlarında tıbbi cihaz teknolojisinin
uygun olarak seçilmesini, doğru ve maksimum kapasitede kullanılmasını ve uzun süre
kullanılabilir olmasını sağlayan bir süreçtir.
Tıbbi Cihaz Alımından Önceki Hizmetler: Cihaz seçimi, Teknik şartnamenin
hazırlanması, Yeni cihaz için yerleşim planları oluşturmak.
Tıbbi cihaz alımı sırasındaki hizmetler: sağlık teknolojilerini değerlendirme, cihaz
değerlendirme, tedarik planlama ve ihtiyaç analizi, satın alma, kurulum, hizmet alma, izleme
ve değerlendirme.
Tıbbi cihaz alımı sonrasındaki hizmetler: bakım ve onarım hizmetleri, kalibrasyon
hizmetleri, eğitim hizmetleri, güvenlik hizmetleri, ar-ge çalışmaları.
Tıbbi cihaz alım yöntemleri:
Entegre hizmet yönetimi
Üretici/Tedarikçi Firma Tarafından Yapılan Bakım (Ayrı Ayrı Tıbbi Cihaz Servis
Yönetimi)
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Uygulama Soruları
1.

Sağlık kurumlarında tıbbi cihaz yönetimi nedir?

2.

Tıbbi cihaz alım yöntemleri nelerdir?

3.

Sağlık kurumlarında biyomedikal yönetimin önemi nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sağlık işletmelerinde biyomedikal yönetimin önemini, biyomedikal
mühendislik biriminin ana işlevlerini ve sağlık kurumlarında ilişkili olduğu birimleri, tıbbi
cihaz satın alma sürecini, öncesinde ve sonrasında verilen hizmetleri ve tıbbi cihaz satın alma
yöntemlerinin neler olduğunu, avantaj ve dezavantajlarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Hangisi biyomedikal yönetimin kapsamı çerçevesinde değerlendirilemez?
a) Bütçe sınırı olmayan bir cihaz tanımlama
b) Yeni cihazların kontrol ve kabul prosedürleri
c) Sistemlerin işletmeye alınması ve kullanıcı eğitimleri
d) Bakım, onarım, kalibrasyon
e) İzleme ve denetleme
2) Biyomedikal mühendisliğin kapsamında verilen bilim dallarından hangisi yer
almaz?
a) Fen Bilimleri
b) Tıp Bilimleri
c) Elektronik Teknolojisi
d) Bilişim Teknolojisi
e) Sosyal Bilimler
3) Aşağıdakilerden hangisi tıbbi cihaz alımından önceki hizmetler arasındadır?
a) Sağlık teknolojilerini değerlendirme
b) Bakım ve onarım hizmetleri
c) Teknik şartnamenin hazırlanması
d) Tedarik planlama ve ihtiyaç analizi
e) Eğitim hizmetleri
4) Hangisi tıbbi cihaz alımından sonraki hizmetler arasında değerlendirilmez?
a) Bakım ve onarım hizmetleri
b) Sağlık teknolojilerinin değerlendirilmesi
c) Kalibrasyon hizmetleri
d) Eğitim hizmetleri
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e) Güvenlik hizmetleri
5) Hangisi klinik mühendislik ve ilişkili olduğu birimler arasında değildir?
a) Doktorlar-hemşireler
b) Hastane yönetimi
c) Vatandaş
d) Satıcı firmalar
e) Hasta
6) Tıbbi cihaz alım döngüsü hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) İhtiyacın belirlenmesi-geliştirme-ihale-teklif isteme-teklifler-görüşlerin alınmasısiparişin verilmesi-sözleşme ve teslimat
b) İhtiyacın belirlenmesi- ihale-teklif isteme- teklifler- geliştirme -görüşlerin
alınması-siparişin verilmesi-sözleşme ve teslimat
c) İhtiyacın belirlenmesi- görüşlerin alınması-geliştirme-ihale-teklif isteme-tekliflersiparişin verilmesi-sözleşme ve teslimat
d) İhtiyacın belirlenmesi-geliştirme- teklifler-ihale-teklif isteme- görüşlerin alınmasısiparişin verilmesi-sözleşme ve teslimat
e) Geliştirme- İhtiyacın belirlenmesi- teklifler-ihale-teklif isteme- görüşlerin
alınması-siparişin verilmesi-sözleşme ve teslimat
7) Hangisi entegre tıbbi cihaz hizmet yönetiminin dezavantajları arasında yer almaz?
a) Tekelcilik
b) Yüksek maliyet
c) Firmanın deneyimsiz olması
d) Uzun onarım süresi
e) Periyodik bakımlarda aksaklık
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8) Üretici-tedarikçi firma tarafından yapılan tıbbi cihaz hizmet yönetiminin
avantajları arasında yer almaz?
a) Müdahale standartlarında devamlılık sağlanır
b) Bakım ve onarım anlaşmaları tek bir muhatapla sürdürülür
c) Uygun yedek parka temini kolaylaşır
d) Garanti koşullarının devamı sağlanır
e) Downtime süresince yedek cihaz temini kolaylaşır
9) “Doğruluğu bilinen bir standart/ölçü sistemi kullanılarak diğer bir standart,
test/ölçü aleti veya sistemin doğruluğunun ölçülmesi, sapmaların belirlenmesi, mümkün ise
ayarlanması veya raporlanmasıdır” ile ifade edilen kavram hangisidir?
a) Onarım
b) Kurulum
c) Kalibrasyon
d) Tedarik
e) Performans
10) Hangisi tıbbi cihaz alım süreci aşamaları arasında yer almaz?
a) Sağlık teknolojilerini değerlendirme
b) Cihaz değerlendirme
c) Tedarik planlama ve ihtiyaç analizi
d) Yerleşim planları oluşturma
e) Satın alma

Cevaplar
1)a, 2)e, 3)c, 4)b, 5)c, 6)a, 7)e, 8)b, 9)c, 10)d
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14. SAĞLIK İŞLETMELERİNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ
Doç. Dr. Selma SÖYÜK
Arş. Gör. Sümeyye ARSLAN KURTULUŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Tıbbi Atık Tanımı ve Sınıflandırılması
14.2. Tıbbi Atıkların Üretildikleri Yerler
14.3. Tıbbi Atığın Neden Olacağı Zararlar
14.4. Sağlık Kuruluşlarında Tıbbi Atık Yönetimi
14.5. Tıbbi Atık Yönetiminde Uygulanacak Genel Esaslar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Tıbbi atık nedir?

2.

Tıbbi atıklar kaç şekilde sınıflandırılırlar, açıklayınız.

3.

Tıbbi atıklar çevre ve insan sağlığı üzerinde ne gibi zararlara yol açabilirler?

4.

Tıbbi atık yönetiminde sağlık kuruluşlarında düşen görevler nelerdir?

5.

Tıbbi atık yönetim hiyerarşisinin basamaklarını yazınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Tıbbi Atık Tanımı ve
Sınıflandırılması

Alandaki bilimsel bilgiye
ulaşma, güncel literatürü
değerlendirebilme

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Tıbbi Atıkların Üretildikleri
Yerler

Alandaki bilimsel bilgiye
ulaşma, güncel literatürü
değerlendirebilme

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Tıbbi Atığın Neden Olacağı
Zararlar

Alandaki bilimsel bilgiye
ulaşma, güncel literatürü
değerlendirebilme

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Kuruluşlarında Tıbbi
Atık Yönetimi

İnsan hayatına ve çevreye
duyarlı olabilme

Sağlık Kuruluşlarında Tıbbi
Atık Yönetimi

Sağlık Kurumları
İşletmeciliği alanında
çalışan diğer meslek
grupları ile işbirliği içinde
ekip üyesi olarak
sorumluluk alma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar


Tıbbi atık



Atık yönetimi



Tıbbi atıkların bertarafı
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Giriş
Günümüzde, sanayileşmenin artması ve teknolojinin gelişmesi hayatı oldukça
kolaylaştırmakta ancak, düzgün kullanılmadıklarında beraberinde pek çok istenmeyen olay
meydana getirebilmektedir. Sağlık sektörünün de hızla gelişmesi, yaşam sürelerinin artması,
tedavi imkânlarında meydana gelen değişim tıbbi atık sorununu doğurmuştur. Kültürler,
enfeksiyonlu malzemeler, kan ve vücut sıvıları, insan ve hayvan dokuları, patolojik maddeler,
kan bankalarından çıkan serum, plazma vb. atıklar, cerrahi ve otopsi atıkları, laboratuvar
atıkları vb. her türlü atığa tıbbi atık denir. Tıbbi atıklar uygunsuz yöntemlerle bertaraf
edildiklerinde, taşıdıkları virüs ve çeşitli ajanlar, halk ve çevre sağlığını tehdit edecek
olumsuz etkiler yaratmaktadır. Tıbbi atık üreten sağlık kuruluşları da böyle bir durumda kendi
yükümlülüklerini yerine getirmelidir. Bu bölümde sağlık kuruluşlarından kaynaklanan atıklar
ele alınacak ve tıbbi atık yönetimine ilişkin ilkeler üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda tıbbi
atık yönetimi başlığı altında, tıbbi atıklarla ilgili genel bilgilere yer verilecek ve güvenli,
efektif ve düşük maliyetli bir tıbbi atık yönetiminin sağlanması konuları üzerinde
durulacaktır.
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14.1. Tıbbi Atık Tanımı ve Sınıflandırılması
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre tıbbi atık; sağlık kuruluşları, laboratuvarlar ve
araştırma kurumları tarafından üretilen tüm atıklar ile evde tıbbi atık bölüm işleri (diyaliz,
insülin, enjeksiyon vs.) gibi küçük dağınık kaynaklardan ortaya çıkan her türlü atığa tıbbi atık
denir. Başka bir tanıma göre tıbbi atık; insan veya hayvan hastalıklarının tanısı, tedavisi ve
immüzasyonun yapıldığı hastaneler ile genel veya özel araştırma amaçlı laboratuvarlarda ve
hastane dışı hasta bakım evlerinde oluşan tüm atıklardır. Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre
“sağlık kuruluşları, araştırma kuruluşları ve laboratuvarlar tarafından oluşturulan tüm atıklar
ile evde yapılan tıbbi bakım (diyaliz, insülin enjeksiyonları) esnasında üretilen atıklar gibi
küçük veya dağınık durumda bulunan kaynaklardan çıkan atıklar” tıbbi atıklar olarak
tanımlanmaktadır. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ekinde yer alan “Özel İşleme
Tabi Atıklar” listesinde tıbbi atıklar yer almaktadır. Bu Yönetmeliğe göre söz konusu atıkların
yönetimine ilişkin esasların belirlenmesi yükümlülüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına
verilmiştir. “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile sağlık kuruluşlarından
kaynaklanan tıbbi atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya
dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesi, çevreye ve insan sağlığına zarar
vermeden kaynağında ayrı olarak toplanarak, ünite içinde taşınması, geçici depolanması,
taşınması ve bertaraf edilmesine yönelik prensip, politika ve programlar ile hukuki, idari ve
teknik esasların belirlenerek uygulanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlemesi
amaçlanmıştır. Şekil 14.1. tıbbi atıkların da dahil edildiği “uluslararası biyotehlike”
amblemini ifade etmektedir.

Şekil 14.1: Dikkat! Tıbbi Atık
Tıbbi atıklar, sağlık kuruluşları, araştırma tesisleri ve laboratuvarlar tarafından üretilen
tüm atıkları içermektedir. Buna ek olarak, evde gerçekleştirilen sağlık uygulamaları örneğinde
olduğu gibi (diyaliz, insülin enjeksiyonları, vb) “küçük” ya da “dağınık” kaynaklardan oluşan
atıkları da kapsamına almaktadır. Evsel nitelikli atıklar, başta mutfak, bahçe ve idari
birimlerden kaynaklanan atıklar olmak üzere ünitelerden kaynaklanan, kontamine olmamış
atıkları, (mutfak atığı, bahçe atığı, büro atığı, şişe atığı, vb. maddeleri) içermektedir. T.C.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tıbbi atıkların güvenli yönetimi amacıyla yayımlanan
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (Tarih:22.07.2005, RG:25883)’nde sağlık
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kuruluşlarından kaynaklanan T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel
Müdürlüğü atıklar dört ana başlık altında toplanmıştır. Bu sınıflandırma aşağıda
verilmektedir.


Evsel Nitelikli Atıklar

Genel Atıklar
Ambalaj Atıkları


Tıbbi Atıklar

Enfeksiyöz Atıklar
Patolojik Atıklar
Kesici-Delici Atıklar


Tehlikeli Atıklar



Radyoaktif Atıklar

Evsel nitelikli atıklar; kendi içinde genel atıklar ve ambalaj atıkları olmak üzere iki
gruba ayrılır. Genel atıklar, sağlıklı insanların bulunduğu kısımlar, hasta olmayanların
muayene edildiği bölümler, ilkyardım alanları, idari birimler, temizlik hizmetleri, mutfaklar,
ambar ve atölyelerden gelen atıklardır. Ambalaj atıkları ise tüm idari birimler, mutfak, ambar,
atölye vs.den kaynaklanan; kağıt, karton, mukavva plastik, cam, metal vb. gibi tekrar
kullanılabilir ve geri kazabilir atıklardır.
Tıbbi atıklar ise Enfeksiyöz atıklar, patolojik atıklar ve kesici, delici atıklar olmak
üzere üç başlık halinde sınıflandırılmıştır. Enfeksiyöz ajanların yayılımını önlemek için,
taşınması ve imhası özel uygulama gerektiren atıklara enfeksiyöz atıklar denir. Başlıca
kaynakları şunlardır: mikrobiyolojik laboratuvar atıkları (kültür ve stoklar, enfeksiyöz vücut
sıvıları, serolojik atıklar ve diğer kontamine labaratuvar atıkları), kan ürünleri ve bunlarla
kontamine olmuş nesneler, kullanılmış ameliyat giysileri, diyaliz atıkları, karantina atıkları,
bakteri ve virüs içeren hava filtreleri, infekte deney hayvanı leşleri, organ parçaları, kanı ve
bunlarla temas eden tüm nesnelerdir. Patalojik atıklar, atık dokular, organ ve vücut parçaları
ile ameliyat, otopsi vb. tıbbi müdehale esnasında ortaya çıkan vücut sıvılarıdır. Patolojik
atıkların başlıca kaynakları; ameliyathaneler, morg, otopsi, adli tıp gibi yerlerden kaynaklanan
vücut parçaları, organik parçalar, plasenta, kesik uzuvlar vb. biyolojik deneylerde kullanılan
kobay leşleri. Kesici-delici atıklar, batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek
atıklardır. Bunlar, enjektör iğnesi, iğne içeren diğer kesiciler, bistüri, lam-lamel, cam pastör
pipeti, kırılmış diğer cam vb. atıklar şeklinde sınıflandırılmıştır.
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Tehlikeli atıklar, yönetmelikte bu atıklar, tehlikeli kimyasallar, sitotoksik ve sitostatik
ilaçlar, amalgam atıkları, genotoksik ve sitotoksik atıklar, farmasötik atıklar, ağır metal içeren
atıklar ve basınçlı kaplar olarak verilmiştir.
Radyoaktif atıklar ise radyoaktif özellik gösteren tüm atıklardır. Bu atıklar Türkiye
Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) mevzuatına göre toplanıp uzaklaştırılırlar.

14.2. Tıbbi Atıkların Üretildikleri Yerler
Faaliyetleri sonucu atık oluşumuna neden olan sağlık kuruluşları, büyük miktarda, orta
miktarda ve küçük miktarda atık üreten sağlık kuruluşları olmak üzere üç grupta incelenebilir.
Büyük miktarda atık üreten sağlık kuruluşları; üniversite hastaneleri ve klinikleri,
genel maksatlı hastaneler ve klinikleri, doğum hastaneleri ve klinikleri, askeri hastaneler ve
klinikleri.
Orta miktarda atık üreten sağlık kuruluşları; sağlık merkezleri, tıp merkezleri,
dispanserler, ayakta tedavi merkezleri, morglar ve otopsi merkezleri, hayvanlar üzerinde
araştırma ve deneyler yapan kuruluşlar, bakım evleri ve huzurevleri orta miktarda atık üreten
sağlık kuruluşları, tıbbi ve biyomedikal laboratuvarlar, hayvan hastaneleri, kan bankaları ve
transfüzyon merkezleri, acil yardım ve ilkyardım merkezleri, diyaliz merkezleri,
rehabilitasyon merkezleri, biyoteknoloji laboratuvarları ve enstitüleri, tıbbi araştırma
merkezleri.
Küçük miktarda atık üreten sağlık kuruluşları; sağlık hizmeti verilen diğer üniteler
(doktor muayenehaneleri, diş ve ağız sağlığı muayenehaneleri, veteriner muayenehaneleri
vb.), akupunktur merkezleri, fizik tedavi merkezleri, evde yapılan tedavi ve hemşirelik
hizmetleri, güzellik, kulak delme ve dövme merkezleri, eczaneler, ambulans hizmetleri,
hayvanat bahçeleri.

14.3. Tıbbi Atığın Neden Olacağı Zararlar
Tıbbi atıklar, üretildikleri andan yok edilme işlemi sona erinceye kadar geçen süreçte,
çevre ve insanla doğrudan veya dolaylı etkileşim içindedir. Atıkların oluşturduğu çevre
bozulmaları ve kirlenmeler en acil çevre sorunlarından sayılabilir. Dünya üzerinde yaşayan
insanların büyük bir çoğunluğu yaşamlarının bir anında çevre kirlenmesinden
etkilenmişlerdir. Örneğin radyoaktif atıklar uzun zaman zehirli olarak kalmaktadır. Yani insan
biyokimyası değişmediğine göre radyasyondan etkilenme insanlar için bir tehlike olmayı
sürdürecektir.
Tıbbi atıklar özelliklerinden ötürü çeşitli hastalıklara ve yaralanmalara yol
açabilmektedirler. Enfekte atıkların mukoza membranları, sindirim yoluyla vücuda girmesiyle
ve enfekte olmuş kesici delici materyaller tarafından yaralanmayla ilk akla gelenler HIV ve
Hepatit B ve C virüslerinin oluşturduğu hastalıklar olmaktadır. Kimyasal ve farmasötik
içerikli atıklar, toksik, genotoksik, korozif, yanıcı, parlayıcı özellikler taşımaktadır. Bunlar
tıbbi atıklar içerisinde az miktarda bulunurlar. Maruz kalan insanlarda zehirlenmelere, deri,
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göz ve mukoza tabakasında zararlara neden olmaktalar. En çok oluşan zarar yanmadır.
Kimyasal ve farmasötik atıkların bertaraf aşamasında sulara karışmasıyla oluşan su kirliliği
ekosistem üzerinde ters etki yaratmaktadır. Antibiyotikler, çeşitli ilaçlar, ağır metaller,
antiseptikler ekosistem üzerinde geri dönüşü olmayan etkiler oluşturmaktadır. Kimyasal ve
farmasötik içerikli atıklar, toksik, genotoksik, korozif, yanıcı, parlayıcı özellikler
taşımaktadır. Bunlar tıbbi atıklar içerisinde az miktarda bulunurlar. Maruz kalan insanlarda
zehirlenmelere, deri, göz ve mukoza tabakasında zararlara neden olmaktalar. En çok oluşan
zarar yanmadır. Kimyasal ve farmasötik atıkların bertaraf aşamasında sulara karışmasıyla
oluşan su kirliliği ekosistem üzerinde ters etki yaratmaktadır. Antibiyotikler, çeşitli ilaçlar,
ağır metaller, antiseptikler ekosistem üzerinde geri dönüşü olmayan etkiler oluşturmaktadır.
Standartlara uygun olarak toplanıp bertaraf edilmeyen tıbbi atıklar, hava, toprak, su
kirliliği gibi çevre sorunlarına yol açarak besin zincirine ve içme sularına karışabilmektedir.
Bu şekilde doğrudan veya dolaylı olarak, cüzam, veba, kolera, dizantri, tüberküloz, kuduz,
sıtma gibi hastalıklar biyolojik olumsuzluklara örnek oluştururlar. Katık atıklara temas
yoluyla bakteri, virüs ve mantarlarla oluşan deri infeksiyonlarının bulaşma olasılığı çok
yüksektir. Bu sebeple, çöplük kenarındaki mahallelerde yaşayanlarda; enterit ve kulak
infeksiyonları, bronşit, astım, deri döküntüleri, öksürük, bulantı, sık idrara çıkmak gibi
rahatsızlıklar görülür.

14.4. Sağlık Kuruluşlarında Tıbbi Atık Yönetimi
Atık yönetiminin temel amacı, insan sağlığı ve çevreye zarar vermeden en ekonomik
yolla atıkların toplanması, ayıklanması, kullanılacak şekle geri dönüştürülmesi, tekrar
kullanılması ve son olarak, miktar ve hacminin azaltılarak güvenli bir şekilde bertaraf
edilmesidir. İnsan sağlığı ve çevre açısından bakıldığında; hastanelerde oluşan atıklar, sadece
hastane çevresi ve hastalar için risk oluşturmaz, aynı zamanda, tüm çevre ve toplum sağlığını
da tehdit eder. Çünkü, tıbbi atıklar, genellikle belediye ekiplerince genel atıklarla birlikte
toplanmakta ve aynı şekilde bertaraf edilmektedir. Bu riskler, insanların atık üretmeme
konusunda hassas olması, genel atık yönetimi stratejilerini öğrenmesi ve atık yönetimine
katılımlarının sağlanması ile azaltılabilir. Tıbbi atık yönetiminin kapsamlı bir şekilde
yapılabilmesi için önerilen bazı aşamalar aşağıda verilmiştir:
Atık Yönetiminin Planlanması
Atık kaynaklarının tespit edilip izlenmesi, tekrar kullanılabilecek olanların ayrılması
ve geri dönüştürme işlemleri yanında atıkların en düşük maliyetle muamele edilmesi ve
bertaraf edilme yöntemlerinin tespit edilmesi amacıyla ulusal, bölgesel ve lokal düzeyde atık
yönetimi planları yapılmalıdır. Bu plan çerçevesinde, atık yönetim ekibi oluşturulur, bu ekip,
hükümetle işbirliği içinde çalışarak tıbbi atıkların güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi için
gerekli olan prosedür ve uygulamaları içeren tıbbi atık yönetim politikası hazırlarlar. Atık
yönetimi faaliyetleri, yerel ve genel yönetim düzeyinde uygulanmalıdır.
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Atık Yönetimi Hiyerarşisi
Atık oluşumu önlenemezse, materyalin insan ve çevre için zararsız hale getirilmesine
veya zararın en aza indirilmesine çalışılmalıdır. Atık yönetimi hiyerarşisi; azaltma (reduce),
tekrar kullanma (reuse), geri dönüşüm (recycle), geri kazanım (recovery) ve kalıntıların
yönetimi (residual management) olmak üzere 5 kuraldan (5R kuralı) oluşur (Şekil 14.2.)

Şekil 14.2. Atık Yönetimi Hiyerarşisi Kaynak: (Özerol, 2005:438)
Atık oluşumunu azaltma: Atık minimizasyonu kavramı; kaynağında atık oluşumunu
önleme ve/veya azaltma, oluşan atığın kalitesini iyileştirme (verdiği zararı azaltma gibi) ve
tekrar kullanma, geri dönüşüm ve geri kazanmaya özendirme olarak tanımlanmaktadır. Bu
tanım, atık yönetimi planlarının amaçları ile örtüşmektedir. Atık oluşumunun azaltılması; atık
oluşumundan kesin kaçınma, kaynağında azaltma ve ürünün tekrar kullanılması olmak üzere
üç tip faaliyetle sağlanır. Daha az ve az zararlı maddeler kullanmak zararlı tıbbi atık miktarını
azaltacaktır. Klinik için malzeme seçerken nasıl bir atık oluşacağı, ne kadar zararlı olacağı ve
onun nasıl imha edileceği hesaba katılmalıdır.
Atık miktarının azaltılmasına yönelik olarak yapılabilecek bazı yöntem ve
uygulamalar kısaca şu şekilde değerlendirilebilir:
Öncelikle ünite içi atık yönetim planı hazırlanması gereklidir. Burada en önemli
etkenler atıkların kaynağında ayrı toplanması, toplama amaçlı kullanılacak olan ekipmanların
belirlenmesi ve tedariği, yöneticiler tarafından etkin takibin yapılması, toplama sıklığının atık
miktarlarının dikkate alınarak yapılması, geçici depolama sistemlerinin ve yerlerinin
oluşturulması, toplama ekipmanlarının düzenli temizliğinin sağlanması, herhangi bir kaza
durumunda alınacak tedbirlerin önceden belirlenmesi ve sorumlu personelin eğitiminin
sağlanması olarak sıralanabilir.
Sağlık kuruluşlarında oluşan atıklar, birbirinden kolayca ayırt edilebilen üç ayrı
renkteki torbalarda toplanır. Tıbbi atıklar “kırmızı”, evsel atıklar “siyah”, ilaç ve serum şişesi
gibi cam atıklar ise “mavi” torbada toplanır. Tıbbi atıklar için kullanılacak kırmızı renkli
torbanın sahip olması gereken özellikler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
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Yönetmelikle belirlenmiştir. Tıbbi atık torbaları, 3/4 oranında dolduktan sonra yenisi ile
değiştirilmelidir. Atıkların kaynağında ayrıştırılırken atılması gereken yerler:
Kırmızı çöp poşetine atılacaklar:


Enjektörler ve intravenöz kateterler



Tek kullanımlık diğer malzemeler



Foley sonda, nazogastrik sonda, trakeostomi kanülü

 İdrar torbası ve bağlantıları (İdrar torbalarının içi özel kanalizasyon sistemine
boşaltıldıktan sonra kırmızı çöp poşetine atılmalıdır.)


İzolasyon atıkları

 Kesici-delici aletler (Koruyucu bir kapta toplandıktan sonra çöp poşetine
atılmalıdır.)


Kullanılmış pansuman malzemeleri, eldivenler, gaita, idrar ve balgam kapları



Cerrahi pansuman malzemeleri



Bildirimi zorunlu hastaların atıkları



Kemoterapi ilaçları



Kontamine araç gereçler



İnsan patolojik atıkları



Kan ve kan ürünleri, sekresyon ve çıkartılar



Diyaliz ve laboratuvar atıklar

Mavi çöp poşetine atılacaklar:


İdare binası atıkları



Hasta, doktor ve hemşire oda atıkları



Hasta bakım üniteleri atıkları



Enfekte olmayan tıbbi atıklar



Flakonlar



Ortamda oluşan ve organik olmayan atıklar
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Geri kazanılabilen atıklar (serum, ilaç şişeleri vb.)



Tıbbi malzeme ambalajlamasında kullanılan kâğıtlar

Siyah çöp poşetine atılacaklar:


Yemek atıkları



Ünitelerde oluşan evsel nitelikli atıklar

Oluşan atığı tekrar kullanma: Atığın, ilk üretim amacına uygun olarak orjinal şekli
ile veya ürüne alternatif olarak kullanmak amacıyla tamir edilerek veya tamir edilmeden
kullanılmasıdır.
Tekrar kullanılan ürünler;
a.Tamir edilip yenilendikten sonra kullanılanlar (yıkadıktan sonra tekrar
doldurulabilen cam ve plastik şişeler ya da yenilendikten sonra yağ fıçısı olarak kullanılan boş
varil gibi eşyalar),
b.Tamir edilmeden kullanılanlar (kese kağıdı yerine birden fazla kullanılan alışveriş
filesi gibi eşyalar).
Atığı geri dönüştürme: Sağlık kuruluşlarında üretilen evsel nitelikteki atıkların tüm
evsel nitelikli atıklar da olduğu gibi geri dönüşü yapılmalıdır. Bu nedenle mümkün olduğunca
bu atıkların tıbbi atıklarla karışmaması sağlanmalıdır. Çünkü evsel ve tıbbi atıkların
toplanmasından bertarafına kadar birçok uygulama farklılıkları vardır. Tıbbi atıklarda
kesinlikle geri dönüşüm mantığı yoktur. Bu atıklar dünyanın hiçbir yerinde geri dönüşüm
yoluyla değerlendirilmeye çalışılmaz. Bu atıklar için yapılması gereken en temel uygulama
uygun bir şekilde bertaraf edilmeleridir.
Geri kazanma: Ekonomik olarak geri dönüşüm değeri olmayan atıklardan enerji elde
edilmesi atıklara değer katmanın bir yoludur. Enerji üretim teknolojisindeki yenilikler ve
alternatif enerji kaynaklarına olan ilginin artması her türlü atıktan enerji elde edilmesi
çalışmalarını gündeme getirmektedir.
Tıbbi atıkların bertarafı: Tıbbi atıkların, uygun yöntemlerle kaynağında
ayrıştırılarak toplanması ve belediye yetkililerine teslim edilmesinden başlayan bir süreçtir.
Tıbbi atıkların bertarafı temel olarak; depolama (gömme), yakma ve sterilizasyon gibi üç
yöntemden biriyle yapılmaktadır.
Depolama (gömme); tıbbi atık bertarafında en tasvip edilmeyen yöntemdir. İki gruba
ayrılır. Vahşi ve düzenli depolama türleri mevcuttur. Vahşi depolama, atıkların rastgele
yığılarak toprağa gömülmesi veya üstlerinin toprakla örtülmesidir. Düzenli depolamayla
karşılaştırıldığında aralarındaki en önemli fark depo alanlarının altına bir geçirimsiz tabaka
oluşturulmamasıdır. Bu nedenle tıbbi atıklardan yayılacak sızıntı sularının, atıkların, toz ve
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gazların su kaynaklarına, havaya ve besin zincirine girmesi muhtemeldir. Altyapının
hazırlanarak kontrollü gömme işlerinin yapıldığı sahalar düzenli depolama alanlarıdır. Bu tür
alanlar evsel nitelikteki atıklar için daha uygundur. Ancak zorunluluk durumunda tıbbi atıklar
da bu saha içerisine gömülebilir.
Yakma işlemi; tıbbi atıkların özel fırınlarda yüksek sıcaklıklarda yakılarak zararsız
hale getirilmesi ve hacminin önemli ölçüde azaltılmasıdır. Tıbbi atıklar için etkili ve güvenli
bertaraf yöntemlerinden biridir. Ancak maliyetin yüksek olması, ileri teknoloji gerektirmesi,
yanma sonucu oluşacak baca gazlarının arıtılma zorluğu gibi birtakım dezavantajları da
mevcuttur. Bu yöntem dünya geneline bakıldığında terkedilmektedir ve yerini diğer ısıl
işlemlere bırakmaktadır.
Sterilizasyon; çeşitli yöntemlerle yapılmakla beraber tıbbi atık bertarafında en sık
kullanılan yöntem otoklav yöntemidir. Sıcaklık, basınç ve uygun süre ile herhangi bir
maddenin birlikte bulunduğu tüm organizmaların her türlü canlı ve aktif şekillerinden
arındırılmasıdır. Bakteri sporları dahil her türlü mikrobiyal yaşamın yokedilmesini veya bu
mikroorganizmalarının seviyesinin %99.9999 oranında azaltılmasını sağlayan bertaraf
yöntemidir.

14.5. Tıbbi Atık Yönetiminde Uygulanacak Genel Esaslar
Türkiye’de tıbbi atıkların güvenli yönetimiyle ilgili esaslar Çevre ve Orman Bakanlığı
tarafından 22 Temmuz 2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Yönetmeliğe göre genel olarak
atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geçici depolanması sorumluluğu sağlık
kuruluşlarının, atıkların geçici atık depolarından alınarak taşınması, sterilizasyon işlemine tabi
tutulması ve bertaraf edilmesi konularındaki sorumluluklar ise belediyelere aittir.
Tıbbi atıkların yönetimine ilişkin ilkeler şunlardır;
 Tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya
dolaylı olarak alıcı ortama verilmesi yasaktır.
 Tıbbi, tehlikeli ve evsel atıkların oluşumunun ve miktarının kaynağında en aza
indirilmesi esastır.


Tıbbi atıkların, tehlikeli ve evsel atıklar ile karıştırılmaması esastır.

 Tıbbi atıkların kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak toplanması, biriktirilmesi,
taşınması ve bertarafı esastır.
 Tıbbi atıkların yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan
dolayı tıbbi atık üreticileri, taşıyıcıları ve bertarafçıları kusur şartı olmaksızın sorumludurlar.
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 Tıbbi atıkların yönetiminden sorumlu kişi, kurum/kuruluşlar, bu atıkların çevre ve
insan sağlığına olabilecek zararlı etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirleri almakla
yükümlüdürler.
 Tıbbi atık üreticileri atıklarının bertarafı için gerekli harcamaları karışlamakla
yükümlüdürler.
 Tıbbi atık üreten sağlık kuruluşları ile bu atıkların taşınması ve bertarafından
sorumlu belediyelerin/özel sektör firmalarının tıbbi atık yönetimiyle ilgili personelinin
periyodik olarak eğitimden ve sağlık kontrolünden geçirilmesi ve tıbbi atık yönetimi
kapsamındaki faaliyetlerin bu personel tarafından yapılması esastır.
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Uygulamalar

Bu uygulama ile öğrencinin sağlık kuruluşlarında tıbbi atık yönetiminin neden
önemli olduğunu değerlendirebilmesi amaçlanmaktadır.
Tıbbi atık yönetim sürecinin nasıl işlediğini yakından görmek için bir sağlık
kuruluşunu ziyaret edin. Tıbbi atıklar, kaynağında ayrı olarak toplanıyor mu? Ünite içinde
taşınması, geçici depolanması kurallara uygun olarak yapılıyor mu? Hangi bertaraf yöntemleri
kullanılıyor?
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Uygulama Soruları
1.

Tıbbi atıkların kaynağında ayrı toplanmasının önemini tartışınız?

2.

Sağlık kuruluşlarında tıbbi atık yönetim sürecinin aşamalarını açıklayınız?

3.

Tıbbi atıkların bertaraf yöntemleri nelerdir? Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde tıbbi atık tanımı ve sınıflandırılması, tıbbi atık üreten yerler, tıbbi
atıkların neden olacağı zararlar, sağlık kuruluşlarında tıbbi atık yönetimi, tıbbi atık
yönetiminde uygulanacak genel esaslar konularını kavradık.
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Bölüm Soruları
1) İfadelerden hangisi büyük miktarda atık üreten sağlık kuruluşlarından biri
değildir?
a) Üniversite hastaneleri ve klinikleri
b) Genel maksatlı hastaneler ve klinikleri
c) Hayvan hastaneleri ve klinikler
d) Askeri hastaneler ve klinikleri
e) Doğum hastaneleri ve klinikleri
2) İfadelerden hangisi küçük miktarda atık üreten sağlık kuruluşlarından bir
tanesidir?
a) Fizik tedavi merkezleri
b) Diyaliz merkezleri
c) Rehabilitasyon merkezleri
d) Biyoteknoloji laboratuvarları ve enstitüleri
e) Tıbbi araştırma merkezleri.
3) Şekilde gösterilen amblem hangisini ifade eder?
a) Geri dönüşüm
b) Uluslarası biyotehlike
c) Radyasyon
d) Elektromanyetik alan
e) Radyoaktif madde
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4) Tıbbi atıkların bertaraf yöntemleri ile ilgili hangisi yanlıştır?
a) Tıbbi atıkların, uygun yöntemlerle kaynağında ayrıştırılarak toplanması ve
belediye yetkililerine teslim edilmesinden başlayan bir süreçtir
b) Temel olarak; depolama (gömme), yakma ve sterilizasyon gibi üç yöntemden
biriyle yapılmaktadır
c) Tıbbi atıklar, geri dönüşüm yolu ile değerlendirilmeye çalışılır
d) Sterilizasyon, tıbbi atıkların bertarafında en sık kullanılan yöntemdir
e) Yakma işleminin maliyeti yüksektir ve ileri teknoloji gerektirir
5) Tıbbi atıkların için kullanılacak torbanın rengi hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a) Mavi
b) Kırmızı
c) Siyah
d) Yeşil
e) Sarı
6) “Ekonomik olarak geri dönüşüm değeri olmayan atıklardan enerji elde edilmesi
ile atıklara değer katmanın bir yolu” olarak ifade dilen kavram hangisidir?
a) Geri kazanma
b) Geri dönüşüm
c) Bertaraf
d) Atığı tekrar kullanma
e) Ayrıştırma
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7) Hangisi tıbbi atık yönetimine ilişkin genel ilkeler arasında yer almaz?
a) Tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya
dolaylı olarak alıcı ortama verilmesi yasaktır.
b) Tıbbi, tehlikeli ve evsel atıkların oluşumunun ve miktarının kaynağında en aza
indirilmesi esastır
c) Tıbbi atık üreticileri atıklarının bertarafı için gerekli harcamaları karışlamakla
yükümlüdürler
d) Tıbbi atıkların, evsel atıklar ile karışmasında herhangi bir sakınca yoktur
e) Tıbbi atık yönetiminden sorumlu ekibin eğitilmesi ve düzenli olarak sağlık
kontrolünden geçirilmesi esastır
8) Atık yönetim hiyerarşisi en tepeden en aşağıya doğru hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a) Atık oluşumunu azaltma- oluşan atığı tekrar kullanma- atığı geri dönüştürme-geri
kazanma-bertaraf
b) Atık oluşumunu azaltma- atığı geri dönüştürme-oluşan atığı tekrar kullanma -geri
kazanma-bertaraf
c) Atık oluşumunu azaltma- oluşan atığı tekrar kullanma- atığı geri dönüştürmebertaraf-geri kazanma
d) Atık oluşumunu azaltma- bertaraf -oluşan atığı tekrar kullanma- atığı geri
dönüştürme-geri kazanma
e) Atık oluşumunu azaltma- atığı geri dönüştürme-geri kazanma-bertaraf- oluşan
atığı tekrar kullanma
9) Sağlık kuruluşlarında oluşan atıklar üç ayrı renkteki torbalarda toplanırlar. Atık
türü ve atılması gereken torba hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Tıbbi atıklar: siyah kırmızı torba, evsel atıklar: kırmızı torba, cam atıklar: mavi
torba
b) Tıbbi atıklar: mavi torba, evsel atıklar: siyah torba, cam atıklar: kırmızı torba
c) Tıbbi atıklar: kırmızı torba, evsel atıklar: siyah torba, cam atıklar: mavi torba
d) Tıbbi atıklar: kırmızı torba, evsel atıklar: mavi torba, cam atıklar: siyah torba
e) Tıbbi atıklar: yeşil kırmızı torba, evsel atıklar: siyah torba, cam atıklar: mavi torba
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10) Hangisi tıbbi atıkların çevreye olan zararları arasında yer almaz?
a) Toprak Kirliliği
b) Su kirliliği
c) Hava kirliliği
d) Besin zincirine karışma
e) Bitkilerin yok olması

Cevaplar
1)c, 2)a, 3)b, 4)c, 5)b, 6)a, 7)d, 8)a, 9)c, 10)e
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http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-10615/yatakli-tedavi-kurumlari-isletmeyonetmeligi-son-degisi-.html
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=311:
yatakli-tedavkurumlari-letme-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=49 adresinden alındı.
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http://tektibbiatik.com/pg_37_tibbi-atik-nedir.html
http://hesperian.org/wp-content/uploads/pdf/tr_cgeh_2011/tr_cgeh_2011_19.pdf
adresinden alındı
http://www.csb.gov.tr: http://www.csb.gov.tr/dosyalar/images/file/saglikriskleri.pdf
http://www.ttb.org.tr/n_fisek/kitap_1/33.html, Erişim Tarihi: 15.06.2014
http://www.merih.net/m1/wosmhay11.htm
http://www.sdplatform.com/Dergi/629/Saglik-ve-hastalik.aspx
http://medikalvizyon.com/haber/108-egitim-saglik-ve-hastalik-kavramlari.html
http://www.psikoloji.gen.tr/showthread.php?1038-psikolojik-a%E7%FDdansa%F0l%FDkl%FD-insan
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/64546/3/9789755903613_tur.pdf
http://www.who.int/hia/evidence/doh/en/
http://www.cdc.gov/nchhstp/socialdeterminants/faq.html
http://www.healthpovertyaction.org/info-and-resources/the-determinants-of-health/
http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/genetik.pdf
http://www.merih.net/m1/whaysur12.htm
http://hbogm.meb.gov.tr/aol/kitaplar/aol/2014/girisimcilik2/unite1.pdf

adresinden

alındı
http://www.slideshare.net/KocaeliKasiad/yatirim-projeler-deerlendrme-ynetemler
adresinden alındı
http://saglik.gov.tr/TR/belge/1-504/doner-sermayeli-kuruluslar-ihale-yonetmeligi.html
http://saglik.gov.tr/TR/belge/1-29728/hbys-hastane-bilgi-yonetimsistemi.html?vurgu=hbys
http://saglik.gov.tr/TR/belge/1-8135/hizmet-alimi-hakkindagenelegeler.html?vurgu=hizmet+al%C4%B1m%C4%B1
http://mbys.saglik.gov.tr/MODULES/ACILIS/LOGIN/KARSILAMA/Main_Page.asp
x
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5188.pdf

374

http://saglik.gov.tr/TR/belge/1-7387/saglik-bakanligi-ozel-guvenlik-hizmetlerigenelgesi.html?vurgu=%C3%B6zel+g%C3%BCvenlik
http://saglik.gov.tr/TR/belge/1-7375/saglik-bakanligi-yangin-onleme-ve-sondurmeyonergesi.html?vurgu=yang%C4%B1n
http://www.tkhk.gov.tr/DB/10/676_DB_10_gorev-tanimlarimiz
http://saglik.gov.tr/TR/belge/1-10810/saglik-bilgi-sistemleri-hakkinda-201061-sayiligenelge.html?vurgu=bilgi+y%C3%B6netim
http://www.kalite.saglik.gov.tr/content/files/duyurular_2011/2009/21_Agustos_2009/e
lvan_ciftlik.pdf
http://saglik.gov.tr/TR/belge/1-38939/tibbi-atiklarin-kontroluyonetmeligi.html?vurgu=at%C4%B1k
http://saglik.gov.tr/TR/belge/1-4131/tibbi-cihazyonetmeligi.html?vurgu=t%C4%B1bbi
http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-10615/yatakli-tedavi-kurumlari-isletmeyonetmeligi-son-degisi-.html
http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-4688/yatakli-tedavi-kurumlari-tibbi-kayit-vearsiv-hizmetler-.html
http://www.tkhk.gov.tr/ adresinden alındı
http://www.merih.net/m1/hastmod4.htm adresinden alındı
http://www.merih.net/m1/whaysur12.htm adresinden alındı
www.saglik.gov.tr/TR/dosya/1-40212/h/ek.pdf adresinden alınmıştır
http://www.laboratuvar.saglik.gov.tr/belge/1-24439/tarihce.html adresinden alınmıştır.
http://www.tkhk.gov.tr/DB/4/740_DB_4_663-sayili-saglik-bakanligi-ve-baglikuruslarinin-teskilat-ve-gorevleri-hakkinda-kanun-hukmunde-kararname
http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-3969/agiz-ve-dis-sagligi-hizmeti-sunulan-ozelsaglik-kurulus-.html
http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-10376/aile-hekimligi-uygulama-yonetmeligi.html
http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-8161/ayakta-teshis-ve-tedavi-hizmeti-sunulanozel-saglik-kur-.html
http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-8160/ozel-hastaneler-yonetmeligi.html
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http://www.kalite.saglik.gov.tr/index.php?lang=tr&page=14
http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-10093/uremeye-yardimci-tedavi-uygulamalarive-uremeye-yardimc-.html
http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-10615/yatakli-tedavi-kurumlari-isletmeyonetmeligi-son-degisi-.html
http://www.titck.gov.tr/Detail.aspx?mode=1&pages=/PortalAdmin/Uploads/Titck/Me
nus/Menu-d2b9293d1782.html
https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/13183,sy2016turkcepdf.pdf?0
https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/11823,saglik-bakanligi-tasra-teskilati-kadrostandartlari-ile-calisma-usul-ve-pdf.pdf?0
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Açıklamalı [s16]: yeni eklendi

